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: Produkt- og prosedyrekatalog :

Kjære kunde,
En katalog vil aldri være fullstendig oppdatert, derfor anbefaler vi at du tar en tur innom våre nettsider,
www.norskorthoform.no hvor vi hele tiden oppdaterer produkter og prosedyrer. Her finner du også siste utgave av Tips &
Løsninger, informasjon om våre kurs og nye produkter.
Vi har også en Facebookside hvor vi legger ut de ”små” nyhetene, bilder fra kurs og utstillinger, linker til artikler, kliniske
bilder og videoer som blir lagt ut av fabrikanter og rådgivende tannleger.
Nytt av i år er at du kan laste ned de kapitlene du ønsker eller hele katalogen rett til din mobil eller ditt nettbrett. Dette
gjelder også enkelte produkter hvor du enkelt kan laste ned videopresentasjon.
Vårt mål har hele tiden vært å yte best mulig service og gi våre kunder den mest oppdaterte informasjon både hva gjelder
materialer og teknikker. Innovative produkter og prosedyrer blir nøye evaluert av rådgivende tannleger i både inn – og
utland.
Har du spørsmål eller kommentarer til våre produkter eller prosedyrer, setter vi stor pris på tilbakemeldinger. Send gjerne en
mail til: informasjon@norskorthoform.no

Med vennlig hilsen

Janne J Hesstvedt

Prosedyrer
• Katalogen inneholder mange prosedyrer og teknikker. For mer detaljerte beskrivelser og forsiktighetsregler henviser vi til
det enkelte produkts bruksanvisning i de enkelte forpakninger.

QR-koder
• Nytt i denne katalogen er QR-koder. Scan koden med mobilen/nettbrettet og last ned hvert
kapittel eller hele katalogen. Enkelte produkter i katalogen har egen QR-kode med ytterligere
produktinformasjon og videopresentasjon.

Priser/prisliste

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

Scan QRkoden og last
ned tannlegekatalogen til
din mobil/
nettbrett

• Samtlige varer har eget varenummer. For å spare plass i katalogen, og legge hovedvekt på
selve produktet, har vi valgt å kutte en del tilleggsvarenumre. Disse finner du i prislisten.
• Prisliste sendes på forespørsel. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes økte
innkjøpspriser, valutaendringer og eventuelle trykkfeil.

Retur
• Varer som returneres må være i uskadd stand samt i originalforpakning. I motsatt fall forbeholder vi oss retten til å trekke
fra 30 % av fakturabeløpet. Kopi av faktura skal sendes med varen. Ingen returrett på varer som er spesialbestilt i henhold
til avtale.

Leveringsbetingelser
• Alle varer blir effektuert samme dag de blir bestilt, såfremt det er lagervare.
• Vi beregner 2–6 uker på varer som ikke er lagerførte.

Betalingsbetingelser
Vi har markedets beste betalingsbetingelser:
• Fri leveringsmåned + 20 dager.
• Ved månedsfakturering gjelder 10 dager netto.
Etter forfall påløper renter.
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Er det materialer du ikke finner i katalogen eller i nettbutikken kan de fortsatt være i vårt sortiment. Ring for ytterligere informasjon.

www.norskorthoform.no

www.norskorthoform.no – NOD nettbutikk
• Gå inn på nettbutikken, registrer deg og du får tilsendt brukernavn og passord på mail. Du må være registrert som kunde
hos oss for å kunne bruke nettbutikken.
• NOD leverings- og betalingsbetingelser gjelder også for nettbutikken.

NOD kurslokaler
I store, lyse lokaler ligger forholdene ypperlig til rette for både kunder, studenter og ansatte. Her holdes kontinuerlig
arbeidskurs og forelesninger. Permanent utstilling av våre varer, moderne kaffebar og god plass til bevertning gjør våre lokaler ypperlige til alle type arrangementer.
• Vi har kapasitet til 60 personer ved forelesninger og 36 personer på arbeidskurs/Hands-On.
• Som kursdeltaker får du jobbet med våre materialer, slik at du blir kjent med både produkter og teknikker.
Er du interessert i, eller har ønsker om et arbeidskurs/Hands-On, ta kontakt med oss.

Her finner du oss
Fra Oslo sentrum:
Kjør mot Tveita, retning Gardermoen. Kjør gjennom Vålerengatunnelen og ta av ved Helsfyr og følg skiltene mot Tveita. Ta
av til venstre i rundkjøringen etter Tveita senter, ved “On-the-Run”-stasjonen (ESSO) og SATS på Haugerud.
Fra Gardermoen:
Ta av til høyre etter IKEA og følg skiltene mot Trosterud. Ta av til høyre i rundkjøringen før Tveita senter, ved “On-the-Run”stasjonen (ESSO) og SATS på Haugerud.

Historie 1930–2014
Firmaets utvikling har gått jevnt og trutt og vi er i dag et depot for både tannleger og tannteknikere. 4. generasjon er på vei inn,
så fremtiden er sikret for familebedriften. Firmaets navn, Norsk Orthoform Depot, kommer fra den aller første protesetann som
grunnlegger av NOD forhandlet og solgte i Norge. Tannen het Orthoform, derav også navnet. Bernhard Jaffe startet firmaet i
1930 sammen med sin far og en kollega. Som de fleste andre gründere, startet han hjemme på kjøkkenbenken. I leilighetens
entré tronet det store tannskapet som i dag står i våre lokaler.
I 1962 kom Harald Hesstvedt inn i firmaet. Norsk Orthoform Depot var allerede etablert som et tannteknisk depot, og hans mål
var å utvide firmaet til også og omfatte tannlegeartikler. Firmaet lå på Sinsen i 3. etasje uten heis, og i 1982 bestemte han å
flytte fra Sinsen til Tveita til moderne og lyse næringslokaler slik at vi fikk samlet oss på ett plan! Etter hvert vokste vi oss ut av
lokalet, så i dag har vi størstedelen av 3. etasje til daglig drift og kursvirksomhet, mens varelager ligger med direkte adkomst til
varemottak i første etasje. Harald Hesstvedt fikk i 2002 tildelt NTTFs hederstegn, og den dag i dag gis det ut penger fra vårt fond
som han i sin tid etablerte, til nyutdannede tannteknikere som ønsker seg et spesialfelt etter endt utdannelse.
Janne Jaffe Hesstvedt tiltrådte firmaet i 1985, primært for å utvide tannlegesiden og ikke minst føre firmaet inn i en ny og
moderne tid med overgang til data og internett. I dag er vi i flere medier med nettsider, nettbutikk, facebook og ikke minst
”live” forelesninger via PC. Vi har per i dag flere rågdgivende tannleger i både inn – og utland som bidrar med kunnskap og
utprøving av teknikker og materialer med utstrakt kursvirksomhet.
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Bor og roterende instrumenter
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Frilegging/tørrlegging
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9–26

97–102

Geilo studentseminar hvor vi er en av sponserene og hvert år trekker en
vinner av Surgitel luper.

En lykkelig student som vant luper på Geilo.
Alltid full aktivitet på vår stand på Nordental.

Tannleger på tur tester ut den nye Opalescence GO.

Årlig kurs for studenter på UiO.

Arbeidskurs i egne lokaler.

Arbeidskurs og pressing av blekeskinner.

Dr. prof. Nasser Barghi under et av våre mange arbeidskurs.

Konsentrerte deltakere på et av våre arbeidskurs.

Fra vår stand på Nordental hvor vi alltid har med oss rådgivende tannleger for å kunne gi deg
best mulige kliniske tips i hverdagen.

www.norskorthoform.no

All-Bond Universal
Ønsker du en virkelig universal
bonding, er dette flasken du
bør velge!

Z-Prime plus
Helt nødvendig ved sementering
av zirkonia og en ypperlig
metallprimer!

Les mer på side 50

Les mer på side 128

Stevenson Ring
Det unnværlige matrisesystemet.
Les mer på side 66

Opalescence Go
6 års forskning, og her er den!
Les mer på side 84

eCEMENT
Et unikt og enkelt konsept for
sementering av alle type restaureringer.
Les mer på side 126

www.norskorthoform.no

Uveneer
Temporære laminater
– spar tid og penger!

Inspire
Bli inspirert! Enkelt og estetisk
fremstilling av temporære
restauringer.

Les mer på side 77

Les mer på side 135

Intraoral Repair Kit
Absolutt alt du trenger til intraoral
reparering, og det fungerer!
Les mer på side 51

Modeling Resin
Gjør det enklere for deg selv!

TheraCal LC
Et unikt materiale!

Les mer på side 54

Les mer på side 105

www.norskorthoform.no

Bor og roterende
instrumenter

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
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Nytt produkt

Shape & Shine Kit
1

Universal er utmerket Wheel er utmerket til og okklusalt.
til bruk anteriort
bruk både anteriort

02

06

Okklusal er utmerket
til bruk i fissurer.
08

05
04

11203

01

Produktbeskrivelse
Fordelen med dette produktet er at du kan forme, konturere og
polere herdet kompositt i ett steg ved å tilpasse arbeidsstyrken.
Press litt hardere for konturering og løsere for å polere.
Kan autoklaveres og brukes 6-10 ganger.

11204
11206
11207
11208

Groovy diamond Polishing Brushes Tri-pack
12 stk. (4 universal, 4 okklusal, 4 mid-size)
Groovy diamond Polishing Brushes Refill
6 stk., universal
Groovy diamond Polishing Brushes Refill
6 stk., wheel
Groovy diamond Polishing Brushes
6 stk., okklusal
Groovy diamond Polishing Brushes Refill
6 stk., mid-size

Contours™

11702 Shape & Shine Kit
12 stk. assortert
11704 Shape & Shine nr. 1
10 stk.
11705 Shape & Shine nr. 2
10 stk.
11706 Shape & Shine nr. 4
10 stk.
11707 Shape & Shine nr. 5
10 stk.
11708 Shape & Shine nr. 6
10 stk.
11703 Shape & Shine nr. 8
10 stk.

Coarse Anatomy Trimmers

Produktbeskrivelse
Grove, anatomiske polerere for kompositt til sekundær anatomi,
mameloner og karakteriseringer. Tilpasset D-Fine og kommer i
seks av de mest populære formene. Autoklaverbare.

Groovy diamond Polishing
Brushes
01

02

14442
14443
Universal

Okklusal

Mid-size

Wheel

04

05

06

08

Contours Kit
12 stk. (2 av hver: 01, 02, 04, 05, 06 og 08)
Contours refill
20 stk. 01, 02, 04, 05, 06 eller 08.
NB! Husk å oppgi størrelse ved bestilling.

Produktbeskrivelse
Diamantimpregnerte børstehår i Kevlar med tusenvis av
diamantpoleringspartikler som gir optimal høyglans innen
30 sekunder, på både porselen, kompositt og midlertidige
kroner og broer. Groovy diamond er skånsomme og fjerner
ikke strukturen på tann/ fylling. En rask og effektiv metode
uten nødvendig bruk av poleringspasta. Autoklaverbare og
varer opptil 40 appliseringer uten å miste børstehår.

10
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Teknikk

Diamond Polish

1
Produktbeskrivelse
Diamond Polish for høyglanspolering av porselen og kompositt
er en vannløselig gelé med mintsmak, som inneholder mikrofine
diamantpartikler på 0,5 micron. Kan brukes intraoralt eller
ekstraoralt for høyglanspolering av både kompositt og porselen.
Diamond Polish gir uovertruffen polering av porselen og
kompositt og anbefales med Jiffy geitehårsbørster og filthjul.
Viktig informasjon
Vi anbefaler å bruke sprøytebeskytter som forsegles med
Impulse Sealer som en sikker barriere mot krysskontaminering.
Teknikk

1. Etter applisering og herding av kompositten fjernes matrise.
Anatomi og tyggeflate grovformes med Raptor.

A. Marker tyggeflatene.
B. Slip til fordypningene.
C. Slip fra dypeste punkt oppover mot kuspetoppen
D. Slip utvendig form nedenfra og oppover mot kuspetoppen
2. Juletre - 30 skjærs. Dette boret brukes til å glatte ut tyggeflatene og
lage forbindelsene (fissurene). Anbefalt hastighet 100–200000 RPM.
30 skjærs boret gir glattere overflater enn selv ultrafine diamantbor.
Formen er perfekt for enkel og uanstrengt forming. Boret er utformet
slik at man lett kan følge originalformen uten å skade emaljen.

1. Forpolér med abrasive gummihjul.
2. Appliser deretter Diamond Polish på ønsket flate eller direkte på
filthjulet.
16041

3. Mylar pusseskiver for forming av interproksimale flater og fjerning av
overheng.
4. Raptor. Bruk bare spisser for endelig utforming av okklusalanatomi
og sekundære fissurer.

Diamond Polish
2 x 1,2 ml

5. Juletre - 30 skjærs - Finpussing av okklusalflaten .

Raptor

6. Nålformet 30 skjærs bor benyttes til finpuss langs tannkjøttsrand og
til fjerning av overheng interproksimalt.
Bruk om nødvendig diamant for grovfjerning , og avslutt med 30
skjærs boret.
7. Kontroller med artikulasjonsfolie, lokaliser høye punkter, og korriger
disse med juletre eller eggformet 30 skjærs bor.
8. Sluttpoler med dine vanlige kopper eller børster med en god polerpasta.

Produktbeskrivelse
Raptor er nøkkelen til en enkel teknikk på posteriore I- og IIklasse komposittfyllinger. Raptor har riktig vinkel og plan slik at
du raskt oppnår okklusal anatomi og riktig okklusjon. Ypperlig
også til porselen.

13172

13177
13173
13171
13176
13210
13179
13178

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Raptor sett m/borholder
2 x Raptor (R1 og R2), 1 x juletre, 1 x diamant og 2 x
HM-høyglanspolerere
Raptor mini sett
2 x Raptor (R1 og R2) og 1 x juletre
Raptor Large
2 x Raptor R2
Raptor Small
2 x Raptor R1
Juletre
1 x juletre HM
Raptor 18 Flute needle bur
Raptor Bor 30 Flute Egg
Raptor needle Diamond

telefax 22 26 02 30
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D Fine Double Diamond

Jiffy® Goat Hair Brush

◆

1
Produktbeskrivelse
Jiffy® Goat Hair Brush er laget av geitehår og brukes i kombinasjon med Diamond Polish til både kompositt og porselen. Kan
autoklaveres.
12930

Jiffy® Goat Hair Brush
10 stk.

Starbrush/ICB® Brush
Produktbeskrivelse
Autoklaverbare silikonpolerere til høyglanspolering av kompositt
og porselen. D-Fine Double Diamond polishers er utmerket
til Zirconia og E-Max (lithium disilicate). D-Fine Double
Diamond er fleksible, følger formen på tannen og polerer gingivalkanter uten å ”grøfte”. Med en enkel 2-trinns teknikk oppnås optimal høyglans i løpet av få sekunder. D-Fine Double
Diamond er impregnert med diamantpartikler som gir et langt
bedre resultat, sammenlignet med silikonpolerere som er innsatt
med aluminium – eller siliziumoksyd. D-Fine Double Diamond
tåler multiple steriliseringssykluser uten at kvaliteten forringes.

Produktbeskrivelse
Børster fremstilt til rengjøring intrakoronalt og ekstrakoronalt før
applisering av bondingmaterialer ved restaureringer, inlay/onlay
og kroner. Lett å komme til i 1., 2., 3., 4. og 5. klasser og ved
endodontiske preparasjoner. Kan brukes i kombinasjon med
Consepsis® Scrub (klorhexidin og pimpesten) eller med en
prophy paste. Autoklaverbare.
Teknikk

Viktig informasjon
D-Fine Double Diamond steriliseres på maks. 140 °C.

Rengjøring før
fissurforsegling

15920

Rengjøring av
preparasjoner

Rengjøring rundt
ortodontiske bånd

Starbrush/ICB® Brush
30 stk.

Teknikk

Beaver Jet Burs
1. Kontakten på kronen
justeres med en diamant
som resulterer i en matt
overflate.

3. Deretter brukes D-Fine
Double Diamond Final High
Shine med lett trykk
7500 r.p.m. for høyglans.

11659

UR2

11660

12

2. Små, sirkulære
bevegelser med
D-Fine Double Diamond
Primary polisher gir en
glatt overflate.

15670

Beaver Jet Burs Hardmetall bor for FG/HM
10 stk.

15671

Beaver Jet Burs Spesial 1958*
Splitter gull og porselen meget effektivt.
10 stk.

4. Ferdig resultat.

D-Fine Double Diamond Starter Kit
16 stk. (8 primary polishers og 8 final
high shine polishers)
D-Fine Double Diamond Final High
Shine refill
12 stk. Gule. 5 mikron. Nr. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 eller 09.
NB! Husk å oppgi størrelse ved bestilling.
D-Fine Double Diamond Primary
polisher refill
12 stk. Lilla. 45 mikron. Nr. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 eller 09.
NB! Husk å oppgi størrelse ved bestilling.

bestilling@norskorthoform.no
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: Polering og høyglans :
1

Anbefalt teknikk for polering og høyglans av kompositt

1. Konturering
a) Two Striper med gule striper
(evt. røde striper)
b) Contours eller Shape & Shine
c) GC Metal Strips eller Compostrip
fra Two Striper

2. Forpolering
a) Shape & Shine
b) D◆Fine Double Diamond gul og
lilla

c) GC Finishing Strips bred, medium
og fin eller Compostrip fra Two
Striper

3. Høyglanspolering
a) Groovy Diamond Polisher
alternativt Ultradent Diamond
Polish og Jiffy goat hair børster

4. Forsegling av restaurering
a) Fortify

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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: Klinisk teknikk :

 



 





 





Generelle retningslinjer for bruk av Occlusal Reduction Ring



 







       
     




  
  






       
      
      
 
   
           
        

      










   

          
Produktbeskrivelse



Spesifikke materialer og klinisk applikasjon som brukes
bestemmer nødvendig reduksjon.


Posteriore porselenskroner


• 2 mm okklusal reduksjon













Posteriore PG-kroner

  
  

  
  
  

InterGuard brukes for å beskytte nabotannen og gir raskere og
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autoklaveres og varmluftsteriliseres. InterGuard
å
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        Anteriore
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applisere og gir godt
overblikk og innsyn i preparasjonsområdet.
• 1,5–2,0 mm lingual reduksjon
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1. Før preparering, velg den ringen som passer.
         










 





InterGuard beskytter InterGuard beskytter
tannen mot skader nabotannen.


ved preparering.
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Occlusal Reduction Ring

Anteriort – Lingual reduksjon
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3. Utsiden
1. Plasser Occlusal
2. Dra ringen mot 
av ringReduction Ring
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Produktbeskrivelse
                     
                 
   rering
   og
  nok
            
tannsubstans er

 porselen
 til PG,
Occlusal Reduction Ring sikrer ideell preparering
fjernet.





 
og laminater ved at du selv kan kontrollere reduksjon av tannsubstans etter ferdig preparering. Langt skaft og 3 tykkelser
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(1,0, 1,5 og 2,0 mm) gjør at du sikrer minimal reduksjon
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Occlusal Reduction Ring


Assortert 10 gule, 20 blå og 20 grønne  
Occlusal Reduction Ring
 

100 stk.
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2.4
2.3
2.2
2.1
2.1

Grovhetskode

ISO nr.

Største diameter på diamanten (mm).

Two Striper bestillingsnummer

Form

telefax 22 26 02 30

grovhet

(i millimeter)

Lengden på diamanten

209 . 10 C

Two Striper bestillingsnummer

C
M
F
VF
MF1,2,3

209.10*

1:1 størrelse

Fargekoder
Grov

FG Long

FG Shortcut

HP

RA

FG

Bor type

Medium

Fin

21 mm

16 mm

44.5 mm

22 mm

19 mm

Bor lengde

Spesifikasjoner

Superfin

315

313

104

MF 2

MF 3

Microfin 3

Microfin 2

Microfin 1

Superfin

Fin

MF 3

MF 2

MF 1

VF

F

Grov
Medium

314
204

C
M

Grovhet

ISO nr.

MF 1

Grovhetskala

-

-

-

-

230 - 270

170 - 200

20µ

45µ

45µ

45µ

53 - 62µ

74 - 88µ

120 - 140 105 - 120µ

Micron

Ny Electroplated Tip

Ny Two-Striper® Tip

Grovhetskode Kornstørrelse

Two-Striper har
- større diamantkorn
- kornene løsner ikke fra instrumentet – levetiden blir kun beroende på diamant slitasjen – større del av kornene ligger fritt og gir dermed
raskere avvirkning av tannsubstans og bedre vanngjennomstrømming.

En unik bindingsprosess som kalles PBS, gjør at diamantkrystallene er permanent bundet til stålstammen. Diamantpartiklene løsner aldri,
men slites. Krystallene sitter like tett i spissen som på resten av arbeidsdelen. Med en ensartet fordeling og høy tetthet av diamantkorn gir
dette en hurtig avvirkning, mindre vibrasjoner, renere slipeflater, traumer og lydnivå.

Two-Striper skiller seg klart fra andre diamanter. Problemet med vanlige diamanter er mangel på korn i spissen, og at krystallene løsner.
Resultatet blir en ubrukelig diamant og unødige kostnader. Two-Striper har løst dette problemet:

– en unik diamant med høy avvirkningshastighet, lang levetid og bedre økonomi.
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®

®

131

130

247.9
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6

225

225

244.10
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1

315.1.75
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4

032

1220
1.6
1.5
1.4

310.1
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0

032

1210
1.3
1.2
1.2

130

248.8
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

226

317.4
1.7
1.6
1.6
1.4
1.4

032

1225
2.1
2.0
2.0

225

038

230
3.4
3.3
3.2
3.1
31
3.1
039

234
4.1
4.0
3.9
3.8
38
3.8

130

011

226

360.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
226

360.4
1.4
1.4
1.3
1.2
1.2

039

240
4.8
4.7
4.6
4.5
45
4.5

131

250.11
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
130

251.8
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0

031

2.3

T0

226

362.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1

130

255.8
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5

CYLINDER, BEVELED

324.1
2.1
2.1
2.0
1.9
1.9

CONE, INVERTED

250.9
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0

320.2
1.7
1.6
1.5
1.5
1.5

032

1250
1.3
1.2
1.1

BARREL

031

2.2

F0

130

259.8
2.6
2.5
2.4
2.3
2.3

019

390.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9

Sylindre spisse og runde
250.8 og 251.8 er identiske unntatt en detalj, 251.8 er noe mykere
avrundet i overgangen til spissen. 550.8 gir den mer moderne
”avrundete skulderer” og en aning mer plass til porselenet.

130

250.8
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0

226

318.5
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6

032

1240
1.1
1.0
0.9

AMALGAM REMOVER

Barrel
230, 234 og 240 er ypperlige til okklusal kronepreparasjon. Formen
gir automatisk okklusal vinkel og den store diamanten sørger for rask
avvirkning.

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

FG Diamanter

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

16

Max. diameter (mm)
of abrasive section

129

510.6
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9

019

392.3
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1

031

3.0

T1

130

510.8
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9

019

394.3
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3

031

2.9

F1

131

131

511.10
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1

513

511

511.8
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1

SC8
1.7

031

3.1

F2

SC5
1.7

031

3.2

T2

COMPOSITE FINISHER

161

206.2
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3

109

513.4
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7

515

SC10
1.9

517

ST6
1.8

109

513.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7

CROWN CUT™

161

1.2
1.1
1.0
1.0

205.1.25

519

ST8
1.8

521

ST11
1.8

166

108

514.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

514.4
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
109

166

209.10
2.3
2.3
2.2
2.1
2.1

166

608.9
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2

CROWN CUT™ BURS

164

209.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4

109

514.5
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

110

514.7
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

109

515.5
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0

Ekstremt rask emaljereduksjon for
alle krone – og bro prosedyrer.

207.10
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

CYLINDER, FLAT END

165

207.7
1.5
1.4
1.3
1.2
1.2

CONE

1
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telefax 22 26 02 30

®

®

1.3
1.2
1.1
1.0
1.0

111

1.2
1.2
1.1
1.0
1.0

110

110

1.6
1.5
1.5
1.3
1.3

516.7

109

1.5
1.4
1.3
1.2
1.2

520.4

243.6*

297

297

500

500

1.3/1.7
1.2/1.6
1.1/1.5
1.0/1.4
1.0/1.4

0.9

0.9

242.6*

1.0

1.0

1.0/1.5
0.9/1.4
0.8/1.3
0.8/1.2
0.8/1.2

DC.75
1.2
1.1

DC.5
1.2
1.1

299

0.6/1.7
0.5/1.6
0.5/1.5
0.4/1.4
0.4/1.4

245.10

500

0.9

1.0

DC1.0
1.2
1.1

297

ROUND END CYLINDER

252.6

297

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3
0.2/1.2
0.2/1.2

252.8

298

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3
0.2/1.2
0.2/1.2

252.10

299

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3
0.2/1.2
0.2/1.2

253.6

297

146

253.8

253.10

299

0.4/1.6
0.3/1.5
0.2/1.4
0.2/1.3
0.2/1.3

254.6

277

2.1
2.1

2.2

297

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7
0.2/1.6
0.2/1.6

274

1.3
1.3

1.4

146

277

3.8
3.8

3.9

295.6
4.1
4.0

298

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7
0.2/1.6
0.2/1.6

254.8

287.4
2.3
2.2

EGG

146

146

141

END CUTTING TGE™

146

550.8
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1

299

0.4/2.2
0.3/2.1
0.2/2.0
0.2/1.9
0.2/1.9

254.10

150

0.8

0.9

0.9

299

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7
0.2/1.6
0.2/1.6

255.10

150

0.9

1.0

1.1

210

1.3/1.8
1.2/1.7
1.2/1.7
1.1/1.6
1.1/1.6

256.9

150

1.3

1.3

1.4

141

553.8
1.6
1.5
1.5
1.3
1.3

138

572.3
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8

140

142

573.6 588.10
1.2
1.3
1.1
1.2
1.0
1.1
0.9
1.0
0.9
1.0

298

0.4/2.0
0.3/1.9
0.2/1.8
0.2/1.8
0.2/1.8

257.8*

297

0.4/2.0
0.3/2.0
0.2/1.9
0.2/1.8
0.2/1.8

258.6

298

0.4/2.2
0.3/2.1
0.2/2.0
0.2/1.9
0.2/1.9

258.8

246

0.4/1.0
0.3/0.9
0.2/0.8
0.2/0.7
0.2/0.7

260.3

Utmerket for å fintrimme en skulderpreparasjon uten fare for å fjerne
mer dentin.

END CUTTING TGE™ BURS

141

552.8
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

CYLINDER, ROUND END

k

h f

KS instrumentet gir alltid en plan skulder med en liten avrunding og
for innlegg en rett bunn og runde hjørner.

298

0.4/1.7
0.3/1.6
0.2/1.5
0.2/1.5
0.2/1.4

256.8

150

1.1

1.2

1.3

TGE 1.0 TGE 1.2 TGE 1.4 TGE 1.6

146

i preparasjonsgrensen, noe som forårsaker store problemer for tanntekniker. KS modellene gir en preparasjon som er umulig å få til med
en vanlig sylinder eller rund diamant. Med en rund diamant kan du
aldri prepare dypere enn halve instrumentets diameter.

298

146

207.3
1.6
1.5

FLAME

552

2.0

0.4/1.6
0.3/1.5
0.2/1.4
0.2/1.3
0.2/1.3

552

1.5

DC0.5

DEPTH
MARKER

146

DC0.3

0.4/1.6
0.3/1.5
0.2/1.4
0.2/1.3
0.2/1.3

CYLINDER, ROUND EDGE

551.8 574.7KS-0 575.7KS-1 585.5KS-4 585.8KS-2 586.8 587.4KS-5 587.8KS-3
1.6
1.0
1.2
1.4
1.4
1.5
1.8
1.8
1.5
0.9
1.1
1.3
1.3
1.4
1.7
1.7
1.5
0.8
1.0
1.2
1.2
1.3
1.7
1.7
1.3
0.8
1.0
1.2
1.2
1.3
1.6
1.6
1.3
0.7
0.9
1.2
1.2
1.2
1.6
1.6

Sylindre med avrundet topp
Two Striper KS er spesialutviklet til preparasjon av helkeramiske
kroner. Dette er de mest populære diamantene vi har hatt og
anbefales av mange kursgivere og laboratorier. Du unngår “grøfting”

299

0.3/1.3
0.3/1.3
0.2/1.2
0.1/1.1
0.1/1.1

146

512.1.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6

Depth cutter eller dybdekutter, gir
presis reduksjon av emaljeoverflaten
labialt på tannen. Kutt flere ganger
for optimal og kontrollert nedslipning (reduksjon).

DEPTH CUTTER

En rund sylinder kan gi en skulder
med rund indre vinkel. Prep
grensen kan enten lages med
bevel eller chamfer.

249.10

500

0.4

DCB.5

0.5/1.7
0.4/1.6
0.4/1.6
0.3/1.4
0.3/1.4

246.7

500

0.9

1.0

111

1.5
1.4
1.3
1.2
1.2

520.8

DC1.5
1.2
1.1

DEPTH CUTTER

515.8

515.7

CYLINDER, FLAT END

Flat End Cylinder
En form til klassisk skulder og kaviteter. For skulderpreparasjon se
også runde sylindre.

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Abrasive Technology

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section
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®

®

2.5
2.4
2.3
2.2
2.2

243

243

260.10

250

261.4

243

2.2
2.2
2.1
2.0
2.0

247

0.4/1.4
0.4/1.3
0.3/1.2
0.2/1.1
0.2/1.1

284.5

0.5/1.4
0.4/1.3
0.4/1.2
0.3/1.1
0.3/1.1

298

299

252.SC

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3

258.SB

0.4/2.2
0.3/2.1
0.2/2.0

253.SC

299

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7

261.8

243

2.3
2.2
2.2
2.1
2.0

285.5*

254.SC
0.4/2.2
0.3/2.1
0.2/2.0

297

243

1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

290.4

262.10

243

1.2
1.1
1.0
0.9
0.9

263.8

298

0.3/0.8
0.3/0.8
0.1/0.6
0.1/0.6
160

160

201.3

0.3/0.8
0.2/0.7
0.2/0.6
0.2/0.6

200.3

296

0.3/1.5
0.2/1.4
0.2/1.4

203.5

248

296

0.5/ 3.4
0.3/3.2

204.3.5

243

1.6
1.5
1.5
1.4
1.4

265.8

266.7.5

267.8

298

0.4/1.4
0.3/1.3
0.3/1.2
0.2/1.2
0.2/1.2

FOOTBALL

298

0.5/1.4
0.4/1.3
0.4/1.2
0.3/1.1
0.3/1.1

0.9
0.8

238

1.2
1.1

237

MP30R

138

0.7
0.6

MP38

FLAME

310

1.3
1.3

MP53

252.SA

103

1.4
1.3

MP53A

297

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3

253.SA
0.4/1.6
0.3/1.5
0.2/1.4

254.SA

252.SB

001

0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
246

SIZE 1/4

298

297

270.6.5
0.4/1.9
0.3/1.8
0.2/1.7
0.2/1.6
0.2/1.6

253.SB

298

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7

254.SB

298

270.9
0.5/1.9
0.4/1.8
0.4/1.7
0.3/1.6
0.3/1.6

001

0.8
0.8
0.7
0.6
0.6

001

1.1
1.0
0.9
0.8
0.8

SIZE 2*

OPERATIVE

298

0.4/1.6
0.3/1.5
0.2/1.4

SIZE 1*

0.4/1.4
0.3/1.3
0.2/1.3

0.8
0.7
0.7
0.6
0.6

297

0.4/1.8
0.3/1.7
0.2/1.7

MP89

297

247

270.5
0.5/1.6
0.5/1.5
0.41.4
0.3/1.4
0.3/1.4

FLAME

GINGIVAL CURETTAGE GCP™

En flammeformet diamant gir perfekt
chamfer avslutning (prep grense) til
en krone preparering.

MICROPREP™

En fotballformet diamant brukes
til å oppnå perfekt form når
lingual reduksjon er nødvendig.

248

0.4/1.4
0.3/1.4
0.3/1.3
0.2/1.2
0.2/1.2

MP30

0.5/1.4
0.5/1.3
0.4/1.2
0.3/1.2
0.3/1.2

265.6.5*

292.3*

0.4/1.6
0.3/1.5
0.3/1.4
0.2/1.3
0.2/1.3

291.4*

298

0.6/1.7
0.5/1.6
0.4/1.5
0.4/1.4
0.4/1.4

INTERPROXIMAL TRIMMER

243

2.3
2.3
2.2
2.1
2.1

286.5

298

0.6/1.7
0.5/1.6
0.4/1.5
0.3/1.4
0.3/1.4

262.8

FLAME

Koniske spisser
201.3 er for å fjerne approksimalt overskudd, men brukes også til å
fjerne stifter og “screw posts”. Den tynne spissen gjør det enkelt å
borre tett inntil stiften. De øvrige formene brukes vanligvis til komposittoverskudd.

299

262.6.5
0.4/1.3
0.4/1.2
0.3/1.2
0.2/1.1
0.2/1.1

FOOTBALL

298

0.4/1.1
0.3/1.0
0.3/1.0
0.2/0.8
0.2/0.8

GINGIVAL CURETTAGE GCP™

283.4

2.6
2.5
2.4
2.3
2.3

249

297

281.5

260.8*

0.4/1.4
0.3/1.3
0.3/1.3
0.1/1.1
0.1/1.1

260.6.5

0.4/1.3
0.3/1.2
0.2/1.2
0.2/1.1
0.2/1.1

Gingival Currettage
Grundige tester har resultert i en kornstørrelse som gir minst mulig
blødning i gingiva. Fordelene er mange. Mindre blødning sammenlignet med konvensjonelle diamanter, bedre tilheling, behageligere for
pasienten og enklere enn elektrokirurgi.

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

18

Max. diameter (mm)
of abrasive section

001

1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

SIZE 6

298

0.4/2.0
0.3/1.9
0.2/1.8

257.SB

298

275.9
0.4/2.2
0.4/2.2
0.3/2.1
0.2/2.0
0.2/2.0

1

telefax 22 26 02 30
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telefax 22 26 02 30

®

®

173

170

701.5

0.8/1.2
0.7/1.2
0.6/1.1
0.6/1.0
0.6/1.0

238

238

700.11

1.1
1.1
1.1

1.1
1.1
1.1

0.7/1.8
0.6/1.8
0.5/1.7
0.5/1.6
0.5/1.6

363.4
1.3
1.2

362.3*
1.3
1.2

170

170

171

1.1/1.8
1.0/1.8
0.9/1.7
0.9/1.6
0.9/1.6

701.7

238

1.5
1.4
1.4

363.5
1.6
1.5

702.8

172

0.9/1.4
0.9/1.4
0.8/1.3
0.7/1.2
0.7/1.2

001

001

172

1.2/1.8
1.1/1.8
1.1/1.7
1.0/1.6
1.0/1.6
172

1.1/1.8
1.0/1.8
1.0/1.7
0.9/1.6
0.9/1.6

703.9

1.6
1.5
1.4
1.3
1.3

703.8

120

1.2
1.1
1.1
1.0
1.0

170

115

169

SIZE 557
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

173

1.1/1.8
1.0/1.8
0.9/1.7
0.8/1.6
0.8/1.6

703.10

001

1.8
1.7
1.7
1.6
1.6

125

172

1.3/1.8
1.2/1.7
1.1/1.7
1.1/1.6
1.1/1.5

704.9

001

2.3
2.2
2.1
2.0
2.0

170

001

3.0
2.9
2.8
2.7
2.7

138

707.4

170

1.0/1.6
0.9/1.5
0.8/1.4
0.8/1.4
0.8/1.4

708.3

169

1.3/2.1
1.3/2.0
1.2/2.0
1.1/1.9
1.1/1.9

170

1.3/2.0
1.3/2.0
1.2/1.9
1.1/1.8
1.1/1.8

708.4

169

1.3/1.6
1.3/1.5
1.2/1.4
1.1/1.3
1.1/1.3

710.3

171

0.8/1.1
0.7/1.0
0.6/1.0
0.6/0.9
0.6/0.9

721.6

Ideelt til preparering av innlegg.
Unngår undersnitt og en ideell
taper på mindre enn 6 ° er enkelt
å oppnå.

721.8

172

0.8/1.2
0.7/1.1
0.6/1.1
0.6/1.0
0.6/1.0

0.4/0.8
0.4/0.8

721.10

173

0.8/1.3
0.7/1.2
0.6/1.2
0.6/1.1
0.6/1.1

171

1.0/1.4
1.0/1.3
0.9/1.2
0.8/1.1
0.8/1.1

722.6

170

0.5/0.9
0.3/0.7
0.3/0.7
169

238

1.5
1.4
1.3
1.2
1.2

353.4.5

237

1.0
0.9
0.8
0.8
0.8

360.2

172

1.0/1.5
1.0/1.4
0.9/1.3
0.8/1.2
0.8/1.2

722.8

171

0.5/1.0
0.51.0

0.5/1.0

700.6
0.7/1.2
0.6/1.1

173

k

1.0/1.6
1.0/1.5
0.9/1.4
0.8/1.3
0.8/1.3

722.10

172

0.4/1.6
0.4/1.6
6

0.5/1.7

700.8
0.6/1.8
0.5/1.8

TAPER, FLAT END

700.5
0.6/1.1
0.5/1.0

236

1.3
1.2
1.1
1.0
1.0

352.4

PEAR

0.4/0.8

700.3
0.5/0.9
0.5/0.8

234

1.1
1.0
0.9
0.9
0.9

1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
237

351.3.75

350.2.75

FLAT END TAPER

Diamanter har mange fordeler
sammenlignet med hardmetall bor
ved kavitetspreparering.

OPERATIVE

TAPER, FLAT END

001

2.6
2.5
2.4
2.4
2.4

135*

SIZE 701
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1

130

ROUND

170

SIZE 558
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1

Runde
Her er det mange indikasjonsområder. Kavitetspreparering, innsliping
av bitt, pussing/polering av kompositt, tunnelpreparasjon og fjerning
av gamle kompositt fyllinger.

172

0.9/1.8
0.8/1.8
0.7/1.7
0.7/1.6
0.7/1.6

237

1.3
1.3
1.3

365.4
1.5
1.4

237

SIZE 556
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8

OPERATIVE

SIZE 330
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8

701.9

238

1.3
1.2
1.2

364.5
1.4
1.4

238

SIZE 245
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8

PEAR

SIZE 170L
1.2
1.1
1.0
1.0
1.0

SIZE 169L
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8

Pear
En fotballformet diamant brukes til å oppnå perfekt form når lingual
reduksjon er nødvendig.

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

F
VF
MF1, 2, 3

M

Tool Number
C

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

informasjon@norskorthoform.no

19

h f

170

1.5/2.0
1.4/2.0
1.4/1.9
1.3/1.8
1.3/1.8

723.4

172

0.4/1.2
0.4/1.2

0.5/1.3

700.9*
0.6/1.4
0.5/1.4

237

1.2
1.1
1.0
1.0
1.0

361.2.5

1

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

F
VF
MF1, 2, 3

M

Tool Number
C

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Abrasive Technology

®

®

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

20

Max. diameter (mm)
of abrasive section

780.4

1.7/2.1
1.6/2.0
1.6/1.9
1.5/1.9
1.5/1.8

196

779.8

198

196

199

1.2/1.8
1.2/1.7
1.1/1.7
1.0/1.6
1.0/1.5

767.5

1.1/1.6
1.0/1.5
1.0/1.5
0.9/1.4
0.9/1.4

764.10

172

171

0.7/1.4
0.6/1.3
0.6/1.2
0.5/1.2
0.5/1.2

723.8

1.3/1.7
1.2/1.7
1.1/1.6
1.1/1.5
1.1/1.5

723.6

1.3/1.6
1.2/1.5
1.1/1.5
1.1/1.4
1.1/1.4

723.10

197

1.4/2.1
1.3/2.0
1.3/1.9
1.2/1.9
1.2/1.8

780.7

197

724.6

724.8

198

1.4/2.1
1.3/2.0
1.3/1.9
1.2/1.9
1.2/1.9

780.8

198

1.0/1.8
0.9/1.8
0.9/1.8
0.8/1.7
0.8/1.6

724.10

767.9*

198

1.4/2.1
1.3/2.0
1.3/1.9
1.2/1.9
1.2/1.8

780.9

198

725.10

769.8

781.6

198

1.0/1.6
0.9/1.5
0.8/1.5
0.7/1.4
0.7/1.4

173

198

726.10

770.5

197

0.9/1.2
0.8/1.1
0.7/1.1
0.6/1.0
0.6/1.0

781.7

196

727.10

173

1.4/2.3
1.4/2.2
1.3/2.1
1.2/2.0
1.2/2.0

798.10

173

0.5/1.5
0.5/1.5
0.4/1.4
0.3/1.3
0.3/1.3

198

0.8/1.2
0.7/1.1
0.7/1.1
0.6/1.0
0.6/1.0

781.8

197

1.2/1.8
1.1/1.8
1.1/1.7
1.0/1.6
1.0/1.6

770.7

781.10
0.8/1.3
0.7/1.2
0.7/1.2
0.6/1.1
0.6/1.1
199

770.9

198

1.1/1.8
1.0/1.8
1.0/1.7
0.9/1.6
0.9/1.6

770.10

199

1.1/1.8
1.0/1.8
0.9/1.7
0.9/1.6
0.9/1.6

782.6

197

1.1/1.4
1.0/1.3
0.9/1.2
0.8/1.1
0.8/1.1

782.8

198

1.1/1.5
1.0/1.4
1.0/1.4
0.8/1.2
0.8/1.2

199

1.1/1.6
1.0/1.5
0.9/1.4
0.8/1.3
0.8/1.3

782.10

199

1.4/2.1
1.3/2.0
1.2/2.0
1.1/1.9
1.1/1.9

772.10

170

773.8

197

1.3/1.6
1.2/1.5
1.2/1.5
1.1/1.4
1.1/1.4

783.6

198

776.4

171

196

2.1/2.6
2.0/2.5
1.9/2.4
1.8/2.3
1.8/2.3

198

1.3/1.7
1.2/1.7
1.2/1.6
1.1/1.5
1.1/1.5

783.8

172

0.6/1.2
0.5/1.1
0.5/1.0
0.4/0.9
0.4/0.9

169

199

1.3/1.8
1.2/1.8
1.2/1.7
1.1/1.6
1.1/1.6

783.10

198

0.6/1.1
0.6/1.1
0.5/1.0
0.4/0.9
0.4/0.9

777.8

197

760.8

198

0.8/1.3
0.8/1.3
0.8/1.3
0.7/1.2
0.6/1.1

778.8

198

197

1.6/1.9
1.5/1.8
1.4/1.7
1.4/1.7
1.4/1.7

763.8

763.10

199

0.6/1.2
0.5/1.2
0.4/1.1
0.3/1.0
0.3/1.0

764.8

198

0.8/1.4
0.8/1.4
0.7/1.3
0.6/1.2
0.6/1.2

ROUND END TAPER

198

0.7/1.2
0.6/1.2
0.5/1.1
0.5/1.0
0.5/1.0

198

1.6/2.0
1.5/1.9
1.4/1.8
1.4/1.8
1.4/1.8

784.8

199

1.6/2.1
1.5/2.0
1.4/1.9
1.4/1.9
1.4/1.9

784.10

196

2.2/2.6
2.1/2.5
2.1/2.4
2.0/2.3
2.0/2.3

785.4

197

1.5/2.4
1.4/2.3
1.4/2.2
1.3/2.1
1.3/2.1

785.7

Brukes til å lage en skulder med en
rund indre vinkel. Dette er den mest
brukte avslutningslinje (prep grense)
som kan modifiseres med bevel eller
chamfer.

199

0.9/1.8
0.8/1.8
0.7/1.7
0.6/1.6
0.6/1.6

760.10

TAPER, ROUND EDGE

1.0/1.6
1.0/1.5
0.9/1.4
0.8/1.3
0.8/1.3

784.6

172

172

1.3/1.6
1.2/1.5
1.2/1.5
1.0/1.3
1.0/1.3

747.6

1.0/1.5
1.0/1.4
0.9/1.3
0.8/1.2
0.8/1.2
0.8/1.2
0.7/1.1
0.6/1.0
0.5/1.0
0.5/1.0

1.9/2.3
1.8/2.2
1.8/2.2
1.6/2.0
1.6/2.0

1.2/1.8
1.1/1.7
1.1/1.7
1.0/1.6
1.0/1.6

0.9/1.4
0.9/1.4
0.8/1.3
0.7/1.2
0.7/1.2

1.3/2.0
1.3/2.0
1.2/1.9
1.1/1.8
1.1/1.8

702.8KR 703.8KR 708.4KR 712.3KR 722.8KR 723.6KR

TAPER, FLAT END MODIFIED

TAPER, ROUND END

198

1.3/1.8
1.2/1.7
1.2/1.7
1.1/1.6
1.1/1.6

770.8

TAPER, ROUND END

173

1.1/2.0
1.1/1.9
1.0/1.8
0.9/1.7
0.9/1.7

1.3/1.8
1.3/1.7
1.2/1.7
1.1/1.6
1.1/1.6

0.9/1.8
0.9/1.7
0.8/1.6
0.7/1.5
0.7/1.5

0.8/1.1
0.8/1.0
0.7/1.0
0.7/0.9
0.6/0.9

173

1.5/2.1
1.5/2.0
1.4/1.9
1.3/1.9
1.3/1.9

0.9/1.8
0.8/1.8
0.7/1.8
0.7/1.7
0.7/1.6

172

1.5/2.0
1.5/1.9
1.4/1.8
1.3/1.8
1.3/1.8

767.8

171

1.5/1.9
1.5/1.8
1.4/1.7
1.3/1.7
1.3/1.7

1.1/1.8
1.0/1.8
1.0/1.8
0.9/1.7
0.9/1.6

767.7

173

1.3/1.8
1.2/1.8
1.1/1.7
1.1/1.6
1.1/1.6

TAPER, FLAT END

1

telefax 22 26 02 30

telefon 22 76 01 40

®

218

167

797.11
0.6/1.2
0.5/1.1
0.5/1.1
0.3/0.9
0.3/0.9

289

1.6/2.1
1.6/2.1

SE259.8

219

1.5/2.1
1.5/2.1

SE740.8

197

799.6.5
0.8/1.5
0.8/1.4
0.7/1.3
0.6/1.3
0.6/1.3

TAPER, SAFE STOP

SE259.2
1.0/1.2
0.9/1.1
0.9/1.1
0.7/0.9
0.7/0.9

198

790.8
2.0/2.6
2.0/2.5
1.9/2.4
1.8/2.4
1.8/2.4

|

288

210

• Spesialbor til fjerning av Zirkonabaserte restaureringer.
• Unike diamanter som gjør det raskt og enkelt med maksimal styrke og
levetid.
• Spesielt designet for å minimere varmeutvikling og ”clogging” av borene.
• Overlegen P.B.S.-teknologi (bindingsprosess) gjør at Two Striper TSZtechdiamantene varer lenger og er mer effektive.

Spesialdiamanter

264.7
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1

TORPEDO

219

S79
0.9/1.8
0.8/1.8
0.7/1.7
0.7/1.6

256.9
1.8
1.8
1.7
1.6
1.8

199

799.11*
0.8/1.8
0.7/1.8
0.6/1.7
0.5/1.6
0.5/1.6

*The designated shapes are available with an RA type shank. ** RA shank only

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

TAPER, ROUND END

289

268.8
1.6
1.5
1.5
1.3
1.3

190

SE738.8
1.0/1.3
0.9/1.2
0.8/1.1
0.7/1.1

068

862
4.1
4.0
4.0
3.9

220

telefax 22 26 02 30

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3
ISO Shape

®

0.7/1.0

SE271.7**
0.8/1.2

Manufactured by
Abrasive Technology

068

860
3.5
3.4
3.3
3.3

217

0.6/1.2
0.6/1.1
0.5/1.0

SE271.5

TAPER, SAFE END

Max. diameter (mm)
of abrasive section

informasjon@norskorthoform.no

21

198

1.2/1.7

770.8Z

TAPER, ROUND
END

068

863
4.7
4.6
4.5
4.4

WHEEL

218

0.6/1.2
0.6/1.1
0.5/1.0

SE271.10

SAFE END TAPER

172

1.1/1.8

703.8KRZ

TAPER, FE
MODIFIED

068

866
5.7
5.6
5.6
5.5

243

2.2

285.5Z

001

254

290.2
1.6
1.5
1.5
1.3
1.3

TRUNCATED
BUD

249

0.3/1.3

260.8Z

FLAME

001

1.7

k

125Z

ROUND

h f

Wheel/Hjul
For innsliping av bitt, lingual preparasjon i fronten og
okklusal preparasjon av premolarer og molarer. 899
er effektiv til å slisse opp gullkroner eller skjære
igjennom porselen og stål.

FOOTBALL

051

899
7.3
7.2
7.1
7.1

En safe end diamant kan brukes
til å beskytte gingiva om boksen går
subgingivalt.

1C RA
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6

ENDO

1

Spiralmønsteret stopper ved spissen på TSdiamantene for å sikre en glatt kant. Økt effektivitet, men likevel mer kjøling grunnet den
unike designen.

Rapid Bulk Reduction

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40
ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

®

®

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

22
Max. diameter (mm)
of abrasive section

1.1/1.6

172

2004.8

198

1.1/1.6

2004.9

198

1.1/1.6

199

1.1/1.6

2004.10

173

1.1/1.6

2001.10

GINGIVAL CURETTAGE

197

172

2001.9
1.1/1.6

TAPER, ROUND END

2004.7

171

2001.8
1.1/1.6

2002.7

197

1.3/1.8

2005.7

171

1.3/1.8

2002.8

198

1.3/1.8

2005.8

172

1.3/1.8

2002.9

198

1.3/1.8

2005.9

172

1.3/1.8

199

1.3/1.8

2005.10

173

1.3/1.8

2002.10

297

298

0.9/1.4

298

0.9/1.4

299

0.9/1.4

297

1.1/1.6

298

1.1/1.6

298

1.1/1.6

299

1.1/1.6

297

1.3/1.8

298

1.3/1.8

298

299

1.3/1.8

1.3/1.8

199

0.9/1.4

2003.10

173

2001.7
1.1/1.6

2008.9GC 2008.10GC

198

0.9/1.4

2003.9

172

0.9/1.4

2000.10

0.9/1.4

198

197

2000.9
0.9/1.4

2006.7GC 2006.8GC 2006.9GC 2006.10GC 2007.7GC 2007.8GC 2007.9GC 2007.10GC 2008.7GC 2008.8GC

0.9/1.4

2003.8

172

0.9/1.4

2003.7

171

2000.8
0.9/1.4

2000.7
0.9/1.4

TAPER, FLAT END

1

telefax 22 26 02 30

telefon 22 76 01 40

Max. diameter (mm)
of abrasive section

FG

ShortCut™

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

®

198

1.4

1.4

197

2009.8

2009.7

199

1.4

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

ISO Shape

Tool Number
C
M
F
VF
MF1, 2, 3

Manufactured by
Abrasive Technology

198

1.4

®

®

197

1.6

2009.9 2009.10 2010.7

Max. diameter (mm)
of abrasive section

Max. diameter (mm)
of abrasive section

informasjon@norskorthoform.no

telefax 22 26 02 30
001

1.0

SSIZE2

032

1.2

S1250

AMALGAM
REMOVER

198

1.6

2010.8

199

1.6

031

2.9

SF1

CYLINDER

198

1.8

2011.8

198

1.8

110

OPERATIVE

130

146

243

S285.5
2.3

FOOTBALL

199

1.8

2011.9 2011.10

S250.8 S515.7 S575.7
1.2
1.2
1.2

197

1.8

246

0.7

SMP89

001

1.8

170

1.0

238

1.0

237

0.9

169

0.9

170

1.0

170

1.3

111

197

172

172

S703.8
1.2/1.8

S702.8

TAPER,
FLAT END

172

S2001.8 S703.8KR
1.1/1.6 1.2/1.8

243

2.3

2014.5

TAPER,
FLAT END

112

1.5

0.9/1.4

1.5

2013.8 2013.10

MICROPREP™

110

1.5

2013.7

CYLINDER, FLAT END

SSIZE6 SSIZE169 SSIZE245 SSIZE330 SSIZE556 SSIZE557 SSIZE701

031

3.0

ST1

COMPOSITE
FINISHER

198

1.6

2010.9 2010.10 2011.7

FLAME

TAPER,
RND END

13

1.4

2016.8

131

1.8

2016.10

198

197

198

1.0/1.8

S767.8

198

1.3/1.8

S770.8

198

1.4/2.1

S780.9

TAPER, ROUND END

198

S782.8 S2004.9 S2005.8
1.1/1.5 1.1/1.6 1.3/1.8

38

3.4

2015.4

SPECIAL

172

1.8

298

160

0.2/0.7

S201.3

INTERPROX

110

1.0/1.5

298

0.3/1.3

298

0.3/1.5

298

0.3/1.7

S252SB S253SB S254SB

GINGIVAL CURETTAGE

249

0.3/1.2

S260.8 S261.8
0.4/1.4 0.4/1.1

FLAME

172

1.0/1.6

2001.8KR 2002.8KR 2013.8KR

TAPER, KR

1
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Tilbehør
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Compo Strip Blå (grov)
Compo Strip Rød (fin)
Compo Strip Gul (Ultrafin)
Compo Strip Assortert

2.5 MM (0.10 IN)
3.75 MM (0.15 IN)

100UF
150UF

telefon 22 76 01 40
16040

Clean-A-Diamond Mini-Squares

En skitten diamant gir dårlig avvirkning. Når en diamant avvirker dårlig, kjøres den med
vann i ca. 2 sekunder i Mini-Square-blokken. Etter bruk steriliseres Mini-Square sammen
med diamantene. Du slipper omstendelige rutiner, rengjøring skjer under arbeidet, alltid
maksimal avvirkning og du risikerer ikke å kaste en fullt brukbar diamant.

0.1 MM
(0.004 IN)

0.127 MM
(0.005 IN)

0.15 MM
(0.006 IN)

THINNESS

YELLOW

RED

BLUE

COLOR

Sett boret på langs i stenen med vann
mens turbinen går.

2.5 MM (0.10 IN)
3.75 MM (0.15 IN)

150T
150F

3.75 MM (0.15 IN)

100T
100F

WIDTHS
2.5 MM (0.10 IN)

ORDER NUMBER

Two-Striper Clean-A-Diamond Mini-Squares

14991
14995
14996
14997

Ekstremt tynne og fleksible metal strips med diamantbelegg
kun på en side. Midten av stripsen er fri for diamantbelegg
og tynnere enn tanntråd som forenkler innføring.
Compo-Strip er farvekodet og leveres i tre kornstørrelser:
blå, 60 my, rød, 45 my og gul, 25 my.

Compo Strip

20µ

45µ

60µ

GRIT

1

telefax 22 26 02 30

Two-Striper Micro Prep

Two-Striper® Bur block
1

830M

830RM

838MP

953AM

953M

889M

Produktbeskrivelse
Når karies skal fjernes skal man passe på at så mye som mulig av
frisk tannsubstans forblir intakt, “minimum intervention”.
Vi vet at enkelte ganger kan karies resultere i veldig liten skade
på tannen og det er ufornuftig å skade eller fjerne frisk tannsubstans. Derfor bør man bruke Two-Striper Micro Prep med
små hoder slik at karies enkelt fjernes og den friske tannen står
uberørt.
17945

Produktbeskrivelse
Autoklaverbar boroppsats i børstet, rustfritt stål med plass til
3 bor for vinkelstykke og 12 bor for turbin. Borrene kan
autoklaveres mens de står i boroppsatsen uten å falle ut. Ideell
for deg som ønsker å sette sammen din egen oppsats til
henholdsvis preparasjon og restaurasjon.
17943

Two-Striper Bur block

Boroppsats FG 14 W7

Two-Striper Micro Prep
5 stk.

Two-Striper® Cosmetic Bur Kit
Produktbeskrivelse
Autoklaverbar boroppsats med plass til 7 bor for vinkelstykke og
14 bor for turbin. Instrumentene kan autoklaveres i oppsatsen
uten å falle ut. Gir mulighet til å sette sammen individuelle
boroppsatser for konvensjonell krone- og broteknikk og
kavitetspreparering.
15685

KS-2

770.10

250.8

285.5

Boroppsats FG 14 W7

2016.10

Produktbeskrivelse
Two-Striper Cosmetic Bur Kit består av fem av de mest brukte
diamanter til preparasjon av PG, kroner, fasetter og innlegg.
Leveres i en autoklaverbar boroppsats.
17942

Two-Striper Cosmetic Bur Kit
5 stk.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

25

Stainbuster®

: Klinisk teknikk :

1

Stainbuster

Produktbeskrivelse
Produsenten av Two Striper diamantene, introduserer
Stainbuster, et bor laget av kompositt som avvirker det du vil
avvirke og beskytter det du vil beskytte. Instrumentene er laget
for vinkelstykke og brukes med lav hastighet (5000-10000 rpm),
vann og lett trykk. Skader ikke emalje, metall (implantat etc.),
porselen eller mykvev. Stainbusters avvirker derimot sement,
bonding, kompositt, belegg, misfarging og dentin. Stainbusters
er homogene, hvilket betyr at du bokstavelig talt kan bruke dem
til de forsvinner. Nytt slipende materiale slites fram kontinuerlig.
Med andre ord, det perfekte instrumentet for både tannlege og
tannpleier.
Brukes til å fjerne sement- og komposittoverskudd, bondingrester, temporær sement, misfarginger og belegg.
Brukes også til polering av emalje etter scaling for å motvirke
oppbygging av nytt belegg og rotplaning.

Ingen varmeutvikling gjør denne behandlingen smertefri.

Ved bruk av Stainbuster er det ikke behov for anestesi.

Scaling og rengjøring

Polering av emalje etter scaling for å motvirke
oppbygging av nytt belegg og rotplaning.

2501 2502

17901
17902

2503 2504

Stainbuster Kit
6 stk. assortert
Stainbuster refill
6 stk.

Fjerne sement- og komposittoverskudd,
bondingrester m.m.

Fjerne misfarginger og belegg.

Kjeveortopedi

Bruk først hårdmetallbor for å fjerne det meste
av sementrester fra brackets og deretter
Stainbuster som ikke skader emaljen.
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Frilegging/
tørrlegging

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

2

ViscoStat® Clear

Astringedent®

Aluminiumklorid

Jernsulfat

2
Produktbeskrivelse
ViscoStat Clear er 2. generasjons blodstillingsvæske. En transparent og viskøs 25% aluminiumklorid gel som raskt stopper
små blødninger uten å misfarge, spesielt anteriort. ViscoStat
Clear forenkler kontroll i de estetiske områdene. Et førstevalg
ved alle estetiske restaureringer og anbefales alltid før
sementering av anteriore kroner og laminater. Raskest
hemostase oppnås med applisering av ViscoStat Clear med
Dento-Infusor. Kan kombineres med Ultrapak tråd til retraksjon.

Produktbeskrivelse
Astringedent er en 15,5% jernsulfatoppløsning og gir uovertruffen hemostatisk effekt med umiddelbar koagulering og man
får full kontroll på blødningen. Brukes også til væskekontroll i
sulcus under sementering av indirekte bondede restaureringer.
Viktig informasjon
Det er viktig å skylle grundig med luft og vann før applisering av
bonding. Ved sementering av fasetter skal prepareringen
skrubbes nøye med pimpesten eller antiseptisk Consepsis Scrub.
18072

Viktig informasjon
Skal kun brukes ved små blødninger.

18499

Dette uttaler en av dine kollegaer
"ViscoStat Clear is a gel astringent which allows you to stop bleeding
without any fear of staining your anterior temporaries or permanent
restorations,” said Dr. John Kanca, D.D.S., “It is clear, which enables you
to know when the bleeding has been stopped, and it leaves no debris
behind. It is an absolute must for all restorative dentists!"

Astringedent
30 ml
Astringedent Indispense
30 ml

Astringedent® X Indispense
Jernsulfat

Dr. Kanca har sin privatpraksis i Middlebury, Connecticut,
med hovedvekt på kosmetisk tannbehandling.
18005

ViscoStat Clear Indispense
30 ml

ViscoStat®

Produktbeskrivelse
Astringedent X brukes istedet for Astringedent og ViscoStat for
å stoppe ekstremt vanskelige blødninger, f.eks. hos pasienter
som er blødere.

Jernsulfat

Oppbevaring
Romtemperatur
18082

Produktbeskrivelse
ViscoStat er en viskøs 20% jernsulfatløsning like effektiv som
Astringedent, men med mindre jernsmak og mer vevsvennlig.
Høyere viskositet gjør at materialet ikke renner og er lettere å
applisere. Brukes ViscoStat, Dento-Infusor og Ultrapak
retraksjonstråd i henhold til bruksanvisningen, oppnås avtrykk
med ekstrem høy presisjon. ViscoStat brukes i krone- og
broterapi som blodstillende middel. Meget effektiv i forbindelse
med bonding og resinsementer hvor ViscoStat brukes til kontroll
av væskeflyt i tannkjøttslommen før sementering.
14731
14732

Astringedent X Indispense
30 ml

Astringedent® Spot Remover

ViscoStat Indispense regular
30 ml
ViscoStat Indispense mint
30 ml

Produktbeskrivelse
Astringedent Spot-Remover er en organisk, sur væske fremstilt
for å fjerne Astringedent- og ViscoStatflekker på tøy som ikke
går bort med såpe og vann.
18002
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Astringedent Spot Remover
30 ml

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

: Klinisk teknikk :
Tissue Management (vevskontroll)
Trinn 1: Hemostase
Preparer tannen. Fyll Plastic Syringe Luer Lock med ViscoStat eller Astringedent og gni med Dento-Infusor (moderat
trykk) på det blødende gingiva ved å sakte presse ut ViscoStat. På denne måten overkommes trykket fra kapillarene
og væsken presses ned i kapillaråpningene og forsegling skjer med koagulering. Hold området fuktig for lettere å
fjerne overskudd av koagel. Assistenten skal skylle lett hele tiden under vakuumsugingen slik at feltet holdes konstant rent. Dette minimerer også hard- og myktvevs kontakt med de ulike væskene. Kontroller fullstendig hemostase ved rengjøring av toveissprøyte med en relativ fast stråle. Oppstår en blødning, gjentas prosedyren.

2

Trinn 2: Frilegging
Appliser en Ultrapak tråd vætet med ViscoStat eller Astringedent. Velg en størrelse større enn vanlig retraksjonstråd
da Ultrapak tråd komprimeres ved pakking. Det tynne pakkeinstrumentet synker inn i tråden (skader ikke gingiva)
og fører med seg tråden ned i tannkjøttslommen i en hjerteform. Tråden er lett å pakke og blir på plass!
Hjerteformen slår ut igjen til sirkel når pakkeinstrumentet fjernes og holder tråden i lommen med et lett trykk mot
tann og tannkjøtt. Etter pakking, fjernes overskudd av ViscoStat eller Astringedent med luft/vann. Igjen reduserer
dette de ulike midlenes kontakt med myk- og hardvev.
Trinn 3: Avtrykkstaking
Da tråden kun er lagt for å få en retraksjon, trenger den å ligge i kun 1–2 min. Fjern tråden og skyll med luft/vann.
Har prosedyren blitt gjort riktig skal ingen blødning oppstå. Skulle det allikevel skje, gjenta prosedyren og skyll
igjen. Skyll preparasjonen. Blås tørt og ta avtrykket.

Tissue Management for avtrykkstagning

Subgingival preparasjon og blødende sulcus.

ViscoStat/Astringedent gnis inn med
Dento-Infusor på
blødende gingiva.

Skyll godt med
luft/vann for å
fjerne koagel sjekk
at hemostase er
fullstendig.

Tråd som er vætet i
ViscoStat/Astringedent pakkes med
Ultradent pakkeinstrument.

Etter pakking med
tråd, skyll godt for
å fjerne kjemikalier.

Fjern tråden og
skyll godt. Alle
kanter vaskes rene.
Blås tørt.

Et kvalitetsavtrykk er sikret.

Tissue Management for indirekte teknikk
Blodstilling og væskekontroll i sulcus før dentinbonding av en resinsementert porselenskrone.

Provisorie på plass.
Om tannkjøttet blir
mørkt forårsaket av
koagel skal pasienten informeres om at
det forsvinner i løpet av 1–2 dager.

To uker senere har
tannkjøttet leget
perfekt.

Fjern provisorium.
Rengjør og desinfiser med Consepsis
Scrub.

Friskt vev uten blødninger, men væske
fra sulcus kontaminerer dentin-bonding
og/eller resin før
sementering.

Bruk enten en tynn
tråd eller om ytterligere plass ikke behøves forsegl epitelet
med ViscoStat Clear.
Den myke plastspissen til Dento-Infusor
Blue Max fungerer
utmerket her.

En sikker og fullstendig fuktkontroll
for sikker og
fullstendig bonding/sementering.

Tissue Management for direkte teknikk

5. klasse, 2 md. post.
op. med mikrolekkasje hvor blodpigmenter har kommet
mellom preparasjon
og restaurering
grunnet mangelfull
vevsbehandling/blod
kontaminasjon.

Isoler tannkjøtt med
Ultrapak tråd innsatt
med væske. Fullt trykk
på luft/vann, blås/
skyll overskuddsvæske fra tråden,
gingiva og tann for
å forhindre kontaminering og lekkasje.

informasjon@norskorthoform.no

Resultat, 3 md.
post.op.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Ultrapak® Tissue Management

Ultrapak® Cord nr. 000, sort

2
Produktbeskrivelse
Anbefales til anteriore tenner og til dobbelpakking. Konstruert
som et alternativ til svart silkesutur brukes nr. 000 som den
nedre tråden ved to-tråds teknikk. Brukes også ved sementering
av fasetter i kasus med ekstremt trange lommer.
18007

Produktbeskrivelse
Med Ultrapak Tissue Management oppnår du hemostase, full
væskekontroll og en komplett frilegging. Et meget effektivt,
kostnads- og tidsbesparende system.
18071

Ultrapak Cord nr. 000, sort
244 cm

Ultrapak® Cord nr. 00, gul

Ultrapak Tissue Management
1 x tråd 00, 1, 2 og 3, 20 x Plastic Syringe Luer Lock,
1 x Viscostat 30 ml, 20 Metal Dento-Infusor Tips og gratis
pakkeinstrument.

Ultrapak® Cord kit

Produktbeskrivelse
Anbefales ved preparering og sementering av fasetter eller
andre restaurative behandlinger. Brukes i ekstremt trange
lommer og som bunntråd til to-tråds teknikk.
18006

Ultrapak Cord nr. 00, gul
244 cm

Ultrapak® Cord nr. 0, lilla
Produktbeskrivelse
Ultrapak tråd er en strikket, uimpregnert retraksjonstråd i 100%
bomull. Den unike, strikkede konstruksjonen trykkes forsiktig
utover etter at tråden appliseres. Maskene åpner seg og tråden
blir liggende i lommen. En strikket tråd holder og bærer vesentlig mer hemostatvæske enn konvensjonelle tråder. Ultrapak tråd
kan brukes til beskyttelse av gingiva før preparering, fordi tråden
ikke setter seg fast i diamanten. En meget viktig egenskap ved
bruk av før-preparasjonsteknikk. Den uimpregnerte Ultrapak
tråden kan brukes i kombinasjon med alle typer væsker. I friskt
vev kan vann være tilstrekkelig.
Viktig Informasjon
For å sikre retensjon av tråden under preparering, bruk en tilstrekkelig grov tråd til fast komprimering inn i sulcus.
18075
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Produktbeskrivelse
Konstruert til å kunne komprimeres i små og trange lommer
anteriort i underkjeven. Anbefales for vevs- og væskekontroll i
sulcus nær gingiva og subgingivale fasetter så vel som ved 3., 4.
og 5. klasse fyllinger. Også egnet som bunntråd i to-tråds teknikk.
18076

Ultrapak Cord nr. 0, lilla
244 cm

Ultrapak Cord kit
1 x 00, 0, 1 og 2

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Ultrapak® Cord nr. 1, blå

: Klinisk teknikk :
Før-preparasjons pakketeknikk

Produktbeskrivelse
Brukes på samme måte som nr. 0 om gingiva indikerer dette.
Anbefales til singelteknikk rundt preparerte premolarer og
anteriore tenner med sensibelt tannkjøtt. Ultrapak nr. 1 og nr. 2
er spesielt effektive til vevskontroll og/eller retraksjon når tråden
er innsatt med Astringedent/ ViscoStat, før og/eller etter kronepreparasjoner. Brukes også som en beskyttende førpreparasjonstråd anteriort.
18083

2

Trinn 1: Forberedelse
Åpne opp de approksimale kontaktene og plasser en Ultrapak
tråd dynket i Astringedent/ViscoStat. Ta en størrelse større enn
hva du vanligvis bruker på andre tråder fordi Ultrapak komprimeres under pakking. Det tynne pakkeinstrumentet får raskt
tråden i posisjon. Den unike konstruksjon på den strikkede tråden
(selvutløsende masker) gir en enkel legging og låser tråden på
plass.

Ultrapak Cord nr. 1, blå
244 cm

Ultrapak® Cord nr. 2, grønn

Trinn 2: Preparasjonsgrensen
Senk preparasjonsgrensen subgingivalt ved å borre med diamant
en bit inn i tråden. En unik egenskap er at tråden ikke setter seg
fast i diamanten! Fjern rester av tråden. Blødningen er minimal og
avtrykksmaterialet går opp gingivalt for preparasjonsgrensen.
Trinn 3: Hemostase og avtrykkstaking
Gni Dento-Infusor spissen mot det blødende vevet mens
Astringedent/ViscoStat sakte trykkes ut. Skyll med fast luft/vannspray for rengjøring og kontroll av hemostase. Om blødningen
oppstår, gjenta prosedyren (om ytterligere retraksjon behøves,
pakk med ny tråd og riktig størrelse). Blås tørt og ta avtrykk.

Produktbeskrivelse
Brukes generelt til pakking der forholdene ligger til rette når det
gjelder plass og gingiva. Fungerer utmerket som øverste tråd for
to-tråds teknikken. Brukes oftest som en beskyttelse/indikatortråd ved førpreparasjonsteknikk.
18084

Ultrapak Cord nr. 2, grønn
244 cm

Tissue Managment, vevskontroll ved bonding

Flere 5. klasse restaureringer mislykkes pga. utilstrekkelig vevskontroll
eller utilstrekkelig bruk av hemostatiske væsker og/eller kontaminering av blod. Her ser vi et klassisk eksempel på mikrolekkasje
på 1.1 høyre insisiv.

Ultrapak® Cord nr. 3, rød
Med mikrolekkasje transporteres blodet inn mellom preparasjon
og restaurering. Pigmenten i blodet misfarver skarven.

Produktbeskrivelse
Ultrapak nr. 3 anbefales i områder hvor vevet er forholdsvis tykt
og man må bruke en viss kraft for å pakke tråden. Fungerer
utmerket som øverste tråd for de som foretrekker to-tråds
teknikken.
18085

Isoler først vevet med en tråd satt inn med ViscoStat eller Astringedent. Spray deretter med luft/vann overskudd av væske fra tråden,
vevet og tannflaten for å forhindre kontaminering og lekkasje.

Ultrapak Cord nr. 3, rød
244 cm
Væskekontroll i sulcus er ekstremt viktig ved følsomme bonding –
og sementeringsprosedyrer. En Ultrapak nr. 00 eller 0 pakkes før
bonding av fasetter, som vil være til uvurdelig hjelp. Gingivalt vev
holdes borte lateralt og apikalt og holder tannkjøttslommen åpen.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Ultrapak® Cord stativ

2

18001

Metal Dento-Infusor® Tips

Ultrapak Cord stativ

Ultrapak® Cord packer
Produktbeskrivelse
Pakkeinstrument spesielt designet for å forenkle pakkingen av
Ultrapak tråden. Instrumentet har et hode med en diameter
mindre enn tråden og kan derfor trenge inn i tråden slik at den
lettere glir ned i sulcus uten å skade gingiva. 45° vinkel mot
hodet med 3 sider gjør at man kan pakke tråden rundt preparasjonen uten å snu på instrumentet ved pakking. Sidene er riflet,
noe som forenkler leggingen betydelig.
18004

Ultrapak Cord packer

Viktig informasjon
Husk at Dento-Infusor er et instrument for å applisere, gni og
fjerne. Å gni med moderat fasthet er viktig, ikke bare for
forseglingen, men også for å holde området rent for koagel.
18055

Ceramic G-Fox saks

Metal Dento-Infusor Tips
100 stk.

Blue Mini® Dento-Infusor

Produktbeskrivelse
Kirurgisk saks i rustfritt stål med porselensbelagt spiss gjør
denne saksen unik. Optimal til klipping av suturer og Ultrapak
tråd uten at denne fliser seg opp.
18302

Produktbeskrivelse
Nå med “twist-lock” som gjør at tipen sitter endra bedre på
sprøyten. Dento-Infusor er en 19 gauge metallspiss med myk
børste konstruert for å gi kontinuerlig applisering og infusjon av
koagulerende hemostasevæsker (Astringedent og ViscoStat)
imot og inn i blødende vev. Dette gir rask og komplett
hemostase. Retraksjonen akseleres gjennom kontinuerlig
infusjon av hemostase og retraksjonsvæske. Ved riktig bruk
er Dento-Infusor tannlegens beste instrument for komplett
vevskontroll. Den er en nødvendig del i den anbefalte
infusjonsteknikken ved vevskontroll.

Ceramic G-Fox saks

1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock

Produktbeskrivelse
Blue Mini Dento-Infusor er av plast, som et alternativ til metallspissen. De fleste foretrekker den tynne metallspissen til DentoInfusor metall, men plastspissen er ideell til væskekontroll i
culkus med ViscoStat.
18073

Blue Mini Dento-Infusor
20 stk.

Produktbeskrivelse
Plastic Syringe Luer Lock er en engangssprøyte som fungerer
utmerket med alle Ultradent spisser. Luer-lock forhindrer DentoInfusor og andre spisser å løsne. Luer-Lock sprøyten er på 1,2 ml
og er et anvendelig alternativ for applisering sammenlignet med
de gamle ortodokse metodene.
18077
18074
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1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock
100 stk.
1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock
20 stk.
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Avtrykk

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Affinity™ avtrykksmateriale

3

Når du jobber med Affinity Polyvinylsiloxan avtrykksmateriale har
du valgt tryggeste vei mot konsekvent nøyaktige avtrykk.
Affinity har en avansert hydroaktiv overflate som gjør at du får
en fullstendig herding og nøyaktige, rene og utrolig detaljrike
avtrykk. Utmerkede egenskaper i fuktig miljø, høy rivestyrke og
utmerket dimensjonsstabilitet stiller Affinity i en klasse for seg.
Affinity gir deg ”fleksitid” – det vil si, arbeidstiden er lang, men
intraoral herding kan du selv regulere. Alle Affinity's systemkomponenter er tilpasset i viskositet, slik at tilnærmet enhver
avtrykksteknikk kan benyttes med godt resultat. Dette gjør at
man ikke opplever at sprøytematerialet fortrenges av skjemateriale, alle detaljer vil dermed bli perfekt gjengitt i spøytematerialet.
Ultrahydrofilt materiale med unik dimensjonsstabilitet
Affinity er det mest hydrofile avtrykksmaterialet på markedet. I
motsetning til forrige generasjon avtrykksmaterialer, har Affinity
de hydrofilfremmende komponentene kjemisk innebygget i det

polymere resinet. Dette gir en vesentlig forbedring av både
hydrofile og fysikalske egenskaper. Affinity's kjemi sikrer at
materialet blir fullstendig gjennomherdet og dermed oppnås
betydelig økning av både rivestyrke og dimensjonsstabilitet.
Viktig informasjon
La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige
blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og
tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.
Tips fra en kollega
Da jeg byttet til Affinity avtrykksmateriale ringte min tanntekniker og
lurte på hvorfor jeg hadde endret farge på avtrykksmaterialet? Men det
var bra, for nå ble avtrykkene mye bedre! Han visste ikke at jeg hadde
byttet materiale. Jeg syns det er veldig viktig at tanntekniker er komfortabel med mitt avtrykksmateriale! Affinity megamix egner seg godt
hos oss, da det var et system alle kjente, og vi har tre maskiner på jobb,
så overgangen ble ikke merkbar for assistentene.

Affinity™ teknikkguide
Viskositet

Anbefalt skje

Bruksområde

Kliniske tips

Arbeids- og herdetid
Tilgjengelig
Intraoral Max. total
arbeidstid
herdetid tidsforbruk

Light Body HF

Alle type
avtrykkskjeer

Materialet flyter av seg selv uten
bruk av treveissprøyte. Ideelt ved
subgingivale preparasjoner.

Hold den intraorale spissen nede i
materialet ved applisering for å
unngå luftblærer.

Regular Set
1:45
FastSet
1:10

(High Flow)

Light Body RF
(Regular Flow)

Heavy Body

Inflex
Maximum Support
skjemateriale
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Alle typer
avtrykkskjeer

Regular Set
1:45
FastSet
1:10

Materialet flyter ikke av seg selv, og
må blåses subgingivalt med en
treveissprøyte. Viskositeten gjør at
dette materialet ikke renner.

Lett lufttrykk gjør at materialet
presses ned subgingivalt for å
unngå luftblærer.

Brukes i kombinasjon med
stålskje

Ideell fleksibilitet. Tåler undersnitt
grunnet høy rivestyrke og opprettholder et detaljrikt avtrykk.

Sprøytematerialet fortrenges ikke
av Heavy Body grunnet
materialets fysikalske og kjemiske
egenskaper.

Regular Set
1:45
FastSet
1:10

Kun Quad-Tray
sambittskjeer

Gir god stabilitet og stivhet ved
sambitt teknikken. Du unngår forvrengning i avtrykket.

Ved applisering av materialet i
skjeen legges det alltid ekstra
materiale i preparasjonsområdet
for å gi ekstra dimensjonsstabilitet
og støtte for avtrykket.

Regular Set
1:45
FastSet
1:10

2:30

4:30

1:45

2:55

2:30

4:30

1:45

2:55

2:30

4:30

1:45

2:55

2:30

4:30

1:45

2:55

Quick Bite

Ingen skjeer –
kun til bittregistrering.

Knallhardt materiale som ikke flekser
ved artikulering og eliminerer
okklusale justeringer.

Lett å skjære i uten at materialet
smuldrer eller sprekker opp.

0:15

0:45

1:00

Crystal Clear

Klare, ikkeperforerte plastskjeer, direkte
på tennene eller
på gipsmodell.

En gjennomsiktig silikon til bruk i
kombinasjon med lysherdende
kompositt for fremstilling av temporære laminater

Rask herdetid, kun 45 sek. Tilpass
avtrykket og sørg for at det dekker den bukkale og insisale 1/3 av
lingualflaten. Fjern overskudd av
kompositt før herding.

0:45

1:30

2:15

Putty

Alle typer skjeer.
Ikke sambittskjeer.

Affinitys resinbaserte materialer gjør
at du får et meget detaljrik og
presist avtrykk.

Bland alltid ut Putty med rene
hender. Lag en grop i materialet
og fyll med Light Body for å sikre
et fullstendig og detaljert avtrykk.

1:45

3:15

5:00

Counter-Fit

Alle typer
avtrykksskjeer

I stedet for alginat

CounterFit er tiksotrop og renner
ikke, lett å desinfisere, og ikke
minst stabil i årevis

1:15

2:30

3:45

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Dette uttaler en av dine kollegaer

Nytt produkt

Affinity Heavy Body og InFlex
MegaMix

Hight tray walls are a major source of tray distortion and poor impressions with the dual arch technique therefore the sideless design of the
quad tray is ideal. The impresssion tray material, especially inflex is what
builds the support within the impression. Having said that we know that
many dentists believe they need walls to hold the impressin material in
place. Now we have the Quad Tray XL availabable, which is longer than
the original and has tapering walls that go from about 8 mm at the
distal to 25 mm high at the front of the tray, The XL means extra long,
so the tray provides more anatomy which allows for more precise
impressions and castings.
Peter Jordan, Ontario, Canada
13766

Quad-Tray XL
40 stk.

3

Nytt produkt

Counter-Fit
Produktbeskrivelse
Affinity avtrykksmaterialer er kjent for sine nøyaktige og detaljrike
avtrykk, nå er de også kommet i ”ampuller” for blandemaskiner.
Affinity er et hydrofilt avtrykksmateriale som er resinbasert. Det
betyr blanke avtrykk med klare avgrensinger og mange detaljer.
Megamix Heavy Body skjemateriale brukes i konvensjonelle
avtrykksskjeer og til store broer. Megamix Inflex skjemateriale
brukes i sambittskjeer og til avtrykk opp til 3 ledd. Affinity Light
Body HF (High Flow) brukes til både Heavy Body og Inflex. Ideell
til TRANSPORT (side 36) hvor du slipper både blandespiss og
oralspiss!
14451
14449
14508

Affinity Megamix Heavy Body
Regular Set. 380 ml.
Affinity Megamix Inflex
Regular Set. 380 ml.
Megamix mixing tips
50 stk.

Produktbeskrivelse
COUNTER-FIT 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., Fordelen med CounterFit er at den er
tiksotrop og renner ikke, lett å desinfisere, og ikke minst stabil i
årevis. Det betyr at du kan slå opp avtrykket opptil flere ganger
om nødvendig.

Nytt produkt

Quad-Tray XL

Produktbeskrivelse
QUAD-TRAY XL har samme egenskaper og fordeler som den
originale QUAD-TRAY, men kan brukes til avtrykk av hele
kvadranten. Quad Tray XL tar med kuspene slik at tanntekniker
enklere oppnår en ideell okklusjon. I tillegg gir skjeen en mer
lateral støtte for avtrykksmaterialet slik at avtrykket blir mer rigid
og reduserer bevegelse/fleksibilitet, til forskjell fra plastskjeer
som har et ”minne” og fleksibilitet som gir både kliniker og
tanntekniker store utfordringer. Quad Tray XL gir deg optimale
avtrykk som kan tilpasses enhver kvadrant, enten du har single
preparasjoner eller små broer.

Tips
Alginat er rutine, og dens svakheter har på en måte gått i arv.
Alginat er ikke stabilt, krever umiddelbar oppslåing av modell og
er et meget unøyaktig avtrykksmateriale. I tillegg blandes den
for hånd med alt det medfører med tanke på rengjøring i etterkant av kopp, spatel osv.
Teknikk

1. Counter-Fit Megamix
(til blandemaskin)
appliseres direkte
i skjeen.

10952
10954
10956
10953
Sporene i den linguale veggen gjør at avtrykket låses til skjeen uten å treffe ganen.
Perforert og konisk bukkal/fasial vegg gjør at du får med deg alle tennene.
Justerbar «bue» gjør at skjeen kan tilpasses enhver kjeve

informasjon@norskorthoform.no

14508

telefon 22 76 01 40

2. Counter-Fit brukt i
overkjeven. Herdetid:
2 min. 30 sek.

3. Detaljrikt og optimalt
avtrykk som kan slås
opp når det passer.

COUNTER-FIT automix
2 x 50 ml patroner
COUNTER-FIT automix
12 x 50 ml patroner
COUNTER-FIT automix blandespisser lilla
100 stk.
COUNTER-FIT MegaMix
380 ml
Megamix mixing tips
50 stk.

telefax 22 26 02 30
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: Teknikk :

Nytt produkt

TRANSPORT engangs
blandesprøyte

3

Bedre Vinkel. Smal spiss.
Den vinklede spissen gir kontroll og tilgang
til selv de vanskeligste områdene. Den
smale spissen gir enkel tilgang til sulkus.
Minimerer luftblærer.

Produktbeskrivelse
TRANSPORT er en enkel og fjærlett plastsprøyte til applisering av
light body avtrykksmaterialer. Appliseringen blir enkel, kontrollert og nøyaktig. TRANSPORT har en roterende spiss og en vinkel
som gjør at du enkelt kommer til selv distalt på molarer. Spissen
er 1,5 mm i diameter, og gir enkel tilgang til sulkus, samtidig
som risikoen for luftblærer forsvinner. Sprøytene kan fylles på
forhånd rett fra patronen og oppbevares på brettet til de blir
aktivert og skal brukes. En full sprøyte er nok til 2–3 preparasjoner, mens en halvfull sprøyte er nok til 1 kronepreparasjon.
TRANSPORT sprøytene er opp til 70 % billigere enn en 4,2
blandespiss og intraoralspiss. I tillegg unngår du materialsvinn
på 1,6 ml hver gang du tar et avtrykk.

Fyll sprøyten
Skyv TRANSPORT sprøyten over på patronen (avtrykksmaterialet) og trykk
på avtrykkspistolen til du får ut ønsket mengde i sprøyten.

Viktig informasjon
Passer til alle typer avtrykksmaterialer unntatt Permadyne/
Impregum, grunnet blandingsforholdet.
10949

TRANSPORT
100 stk.

Teknikk – Applisering av Light Body med TRANSPORT

Oppbevaring
Når du har fylt sprøyten, skyv inn stempelet. Forseglingen hindrer at
materialet blandes før det skal brukes.
Aktiver. Klar til bruk.
Fjern forseglingen og klem ut litt materiale før applisering i munnen.
Kastes etter bruk.

Dette uttaler en av dine kollegaer
Transport er bare helt super, og jeg bruker den nå konsekvent! Den er
ikke bare materialbesparende, men utrolig lett å håntere og god å
applisere materialet med.
Jørgen Sandnes, Tannlege MNTF, Trondheim
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Affinity™ Quick-Bite

Affinity™ Inflex

3

Produktbeskrivelse
Affinity Quick-Bite er spesielt utviklet for sambittregistrering.
Med sine ultratiksotropiske egenskaper og kremaktige
«mousse» konsistens, er Quick-Bite enkel å applisere og gir
meget detaljert avtrykk. Høy rivestyrke. Lett å trimme uten at
materialet smuldrer eller sprekker opp. Herdetiden i munnen er
kun 45 sekunder. De fleste bittregistreringsmaterialer inneholder
silika, som gir lav rivestyrke og avtrykk som lett revner. Affinity
Quick Bite derimot er resinbasert og gir flere bindingspunkter
som bl.a. gjør rivestyrken høyere og avtrykket mer fleksibelt.

Produktbeskrivelse
Et kjent klinisk problem er dragninger i avtrykket grunnet
ustabile skjeer. Ved bruk av en sambitt-plastskje vil skjeen flekse
når pasienten biter sammen. Når skjeen tas ut er minnet i plastskjeen borte og den spretter tilbake og forårsaker dragninger i
avtrykksmaterialet. Dette gir utslag i for trange kroner, for store
kroner og ekstra tid til okklusale justeringer. Med Affinity Inflex
unngår du dette problemet. Affinity InFlex er spesielt utviklet for
sambittskjeer.
Teknikk

Teknikk

1. For å få en nøyaktig
bittregistrering, tas avtrykk av hele eller deler
av kjeven. Arbeidstid 15
sekunder. Herdetid 45
sekunder.

10936
10948

2. Du får et nøyaktig
avtrykk av motbittet.
Affinity Quick Bite fjærer
ikke, og er lett å trimme.
Den er hard med en
konsistens som tillater
laboratoriet å jobbe med
den. Den smuldrer ikke
opp.

3. Affinity Quick Bite har
en avansert resinbasert
teknologi som gjør at du
får med alle detaljer og
en nøyaktighet som
minimaliserer behovet
for justeringer.

Affinity Quick Bite
Ultra Fast Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Quick Bite øk.pk.
Ultra Fast Set. 12 x 50 ml

Viktig å fylle hele skjeen og dekke
alt av metall med Inflex.

Appliser Light Body rundt preparasjonen i munnen og bit sammen. Et
detaljert avtrykk og sambittregistrering.

10932
10946
10947
14449

informasjon@norskorthoform.no

Appliser ekstra materiale i preparasjonsområdet for å gi ekstra
dimensjonsstabilitet og støtte for
avtrykket.

telefon 22 76 01 40

Affinity Inflex
2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Inflex øk.pk.
Regular Set. 12 x 50 ml
Affinity Inflex øk.pk.
Fast Set.12 x 50 ml
Affinity Inflex Megamix
Regular Set. 1 x 380 ml

telefax 22 26 02 30
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Quad-Tray Xtreme Dual Arch
Impression Trays Posterior

3

Affinity™ Light Body HF
(High Flow)

Produktbeskrivelse
Jo mindre en skje flekser desto større er sjansen for nøyaktige
avtrykk. Nøyaktige avtrykk gir bedre tilpasning, mindre tid i
stolen og høyere estetikk. Derfor bør man unngå fleksible plastskjeer. Quad-Tray er fremstilt av aluminium og vil ikke forandre
eller bevege seg når du setter inn skjeen eller tar den ut.
Anbefalt i kombinasjon med Affinity Inflex.
13793
13762

Produktbeskrivelse
Affinity Light Body HF (High Flow) er det mest lettflytende
materialet og derfor ideelt ved subgingivale preparasjoner med
høye krav til detaljrikdom. Viskositeten er tilpasset Affinity
skjematerialer slik at Light Body HF ikke blir presset vekk fra
preparasjonen og man er sikret optimal detaljrikdom.

Quad-Tray Xtreme posterior
50 stk.
Quad-Tray Xtreme posterior
250 stk.

Quad-Tray Xtreme Dual Arch
Impression Trays Anterior

Teknikk

10935
17520
14459
14454

Produktbeskrivelse
Jo mindre en skje flekser desto større er sjansen for nøyaktige
avtrykk. Nøyaktige avtrykk gir bedre tilpasning, mindre tid i
stolen og høyere estetikk. Derfor bør man unngå fleksible plastskjeer. Quad-Tray er fremstilt av aluminium og vil ikke forandre
eller bevege seg når du setter inn skjeen eller tar den ut.
Anbefalt i kombinasjon med Affinity Inflex.
13765
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10949

Affinity Light Body HF (High Flow)
Fast Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Light Body HF (High Flow)
Regular Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Light Body HF (High Flow) øk. pk.
Fast Set. 12 x 50 ml
Affinity Light Body HF (High Flow) øk. pk.
Regular Set. 12 x 50 ml
TRANSPORT
100 stk.

Quad-Tray Xtreme anterior
50 stk.

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

: Klinisk teknikk :
Med Affinity Light Body, Affinity Inflex skjemateriale og Quad-Tray

3
Posterior

Anterior

Prøv inn skjeen, juster størrelsen om nødvendig.
Preparer tannen, tørrlegg, stopp eventuell
blødning og frilegg.

Appliser Affinity™ Light Body HF* (High Flow)
rundt preparasjonen, og hold spissen nede i
materialet under hele appliseringen.

Bruk rikelig mengde Light Body HF*. For å sikre
ideell dekning, la materialet lede vei under
appliseringen.

Samtidig som du appliserer Light Body HF*,
appliserer assistent Affinity InFlex* i skjeen. Fyll
skjeen og bygg opp med ekstra InFlex i
preparasjonsområdet.

Sett inn skjeen, og be pasienten om å lukke
munnen og bite forsiktig sammen.

Løsne skjeen på motsatt kjeve av preparasjonen for
å unngå å rive avtrykket. Lirk forsiktig frem og
tilbake på preparasjons-siden til skjeen løsner. Sjekk
avtrykket, noter at preparasjonen er fullstendig
gjengitt i sprøytematerialet – et perfekt avtrykk!

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Affinity™ Light Body RF
(Regular Flow)

Affinity™ Heavy Body

3

Produktbeskrivelse
Affinity Light Body RF (Regular Flow) er et lettflytende, tiksotropisk materiale beregnet for avtrykk ved multiple og/eller
supragingivale preparasjoner.
Teknikk

Produktbeskrivelse
Affinity's totalsystem synliggjøres kanskje best i Heavy Body
viskositeten. Med samme ultrafinkornede filler som i de øvrige
Affinity-materialene oppnår man helt unike egenskaper. I uherdet
tilstand er flyteevnen nøye tilpasset de øvrige materialene, slik at
disse ikke fortrenges fra preparasjonsområdet. Heavy Body er
lett å blande og lar seg presse på plass med bare halvparten av
det trykk man er vant til. En fullstendig herding sikrer en stabil
basis for sprøytematerialet. Eneste skjemateriale som går
gjennom en intraoral spiss.
10934
12680
14456

10931
18180
14450
14457
10949

14458

Affinity Light Body RF (Regular Flow)
Fast Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Light Body RF (Regular Flow)
Regular Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Light Body RF (Regular Flow) øk. pk.
Regular Set. 12 x 50 ml
Affinity Light Body RF (Regular Flow) øk. pk.
Fast Set. 12 x 50 ml
TRANSPORT
100 stk.

14451

Affinity Heavy Body
Fast Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Heavy Body
Regular Set. 2 x 50 ml, 6 blandespisser
Affinity Heavy Body øk. pk
Fast Set. 12 x 50 ml
Affinity Heavy Body øk. pk
Regular Set. 12 x 50 ml
Affinity Heavy Body Megamix
Regular Set. 1 x 380 ml

Affinity Impression Gun 1:1/2:1

Affinity™ Putty

Produktbeskrivelse
De samme ultrafine fillerpartiklene som i de øvrige massene gjør
Affinity Putty silkemyk å håndtere, uten den ofte plagsomme
oljefilmen i overflaten, og samtidig lett og rask å blande. Vakuumprosessen i produksjonen sikrer et homogent, fullstendig herdet
og dimensjonsstabilt avtrykk.
10933
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Produktbeskrivelse
Standardpistol til alle typer avtrykksmaterialer.
10944

Affinity Dispenser
1 stk.

Affinity Putty Base/Catalyst
840 g

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40
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Template Ultra Quick Matrix
Material

: Klinisk teknikk :
Template – Provisorisk Matrix

Appliser Template
i en TempTray
eller lignende.

Plasser skje og
Template
intraoralt
(30 sekunder).

Et nøyaktig og
detaljert avtrykk.

3

Template – Lingual Matrix

Produktbeskrivelse
Metoden som de fleste bruker til å fremstille provisorier er ofte
tidkrevende og unøyaktig. Ved bruk av putty eller alginat øker
arbeidstiden med 4–5 minutter og kanskje opp til 10 minutter
– kun ved å vente på at materialene skal herde. Template herder
raskt, ingen utrøring, kommer ferdig i patroner og er ypperlig til
fremstilling av midlertidige laminater, kroner og broer. Ta et
avtrykk med Template før preparering og du får et nøyaktig og
detaljert avtrykk som eliminerer behovet for justeringer på dine
temporære kroner og broer. Herdetid kun 30 sekunder.
13944
13945
13963

Template Ultra Quick
4 x 50 ml
Template Ultra Quick øk.pk.
12 x 50 ml
Template Ultra Quick øk.pk.
36 x 50 ml

Appliser et tykt lag
med Template
lingualt. Pass på at
det flyter over den
insisale kanten.

Preparer til
4. klasse og sett
tilbake Template
Matrix og hold
posisjonen.

Kompositten
pakkes mot
Template Matrix
slik at du får
nøyaktig form
og høyde.

Ferdig resultat.

Dette uttaler en av dine kollegaer
Template for fremstilling av provisorier er raskt, enkelt, renslig og
behagelig for pasienten. Brukes konsekvent! Også velegnet til avtrykk
før komposittoppbyggninger i fronten hvis man bruker teknikken med
avtrykk før preparasjon (fjerner da den bukkale veggen i avtrykksskjeen
og skjærer avtrykket til etterpå). Supert!
Jørgen Sandnes, Tannlege MNTF, Trondheim

TempTray™

Produktbeskrivelse
Med TempTray kan du ta avtrykk av opptil 5 tenner. Brukes
anteriort, posteriort, over og under. Tilpasses enhver pasient.
Stabile og kostnadseffektive i forhold til ustabile
plastskjeer som gir ustabile avtrykk.
13946
13966

TempTray
100 stk.
TempTray
250 stk.

informasjon@norskorthoform.no
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41

Klinisk teknikk for fremstilling av estetiske og funksjonelle, temporære kroner og broer. Gjengitt med tillatelse fra Clinician’s Choice.

3

Teknikk (for ytterligere teknikkbeskrivelser, se kap. 11)

Affinity™ Crystal Clear

Produktbeskrivelse
Affinity Crystal Clear, er et avansert resinbasert silikon matrix
materiale som du kan lysherde igjennom og forenkler fremstillingen av temporære laminater. Lett å applisere, unngå interproksimalt og gingivalt overskudd. Affinity Crystal Clear er
transparent slik at du kan sette matrixen på plass i munnen og
sjekke underskudd og blærer før herding. Arbeidstid er 45
sekunder og herdetid er 90 sekunder.

42

firmapost@norskorthoform.no

To sentraler med
diastema behandles med
porselens fassetter.

Fyll opp en klar, uperforert skje med Affinity
Crystal Clear.

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

Crystal Clear ferdig
trimmet.

10937
10957

Affinity Crystal Clear
2 x 50 ml
Affinity Crystal Clear
12 x 50 ml

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Clear Impression Trays

Hel underkjeve

Universal anterior

Symmetry® Bittplanregistrator

Hel overkjeve

Produktbeskrivelse
Clear Impression Trays brukes til fremstilling av temporære
laminater, i kombinasjon med Affinity Crystal Clear.
Clear impression trays er uperforerte og leveres i partiell front,
hel over- og underkjeve.
16044
16045
16046

Clear Impression Tray medium upper
25 stk.
Clear Impression Tray medium lower
25 stk.
Clear Impression anterior Tray upper/lower
25 stk.

Affinity Mixing Tips

10943

10941

10956

10939

12780

14508

Affinity Mixing tips 4.2, yellow
Til Affinity Light Body
100 stk.
Affinity Mixing tips 5.4, pink
Til Affinity Monophase
100 stk.
Affinity Mixing tips 6.5, green
Til Affinity Inflex, Heavy Body og Quick Bite
100 stk.
Affinity Mixing tips 7.5, purple
Til Counter-Fit
100 stk.
Affinity Intra Oral tip, yellow
Til Affinity Light Body
100 stk.
Affinity Intra Oral tip, white
Til Affinity Monophase, Inflex, Heavy Body og Quick Bite
50 stk.
Megamix mixing tips, yellow
50 stk.

informasjon@norskorthoform.no

Produktbeskrivelse
Å gi tanntekniker korrekt informasjon om pasientens bittforhold, har alltid vært komplisert. Noen klinikere har forsøkt seg
med å lage et kors i en eller annen form som sammen med et
bittregistreringsmateriale kan gi en viss idé om senterlinje og/eller bittplan. Dette er imidlertidig ikke presist nok til å gi tanntekniker nødvendig informasjon for å sikre et godt resultat.
Korrekt informasjon om senterlinje og bitthøyde er avgjørende
for hvorvidt pasienten får en velfunksjonerende protese.
Symmetry består av en stabil plastbue med 25 stabiliseringsfingre, en horisontal plastpinne som indikerer bittplanet og
snap-on plastpinne for markering av senterlinjen.
Teknikk

Viktig informasjon
La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige
blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og
tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.
10942

3

1. Fastlegg horisontal og vertikal midtlinje hos pasienten og marker
disse med en merkepenn.
2. Monter den medfølgende vertikalpinnen på plass i bittplanindikatoren slik at det dannes et kors.
Marker eventuelt krysset med en merkepenn.
3. Sprøyt en streng Quick-Bite på okklusalflatene i underkjeven og la
pasienten bite sammen.
4. Sett bittplanindikatoren (BPI) med tennene i overskuddet av QuickBite og orienter slik at den stemmer med markeringene i pkt. 1.
5. Hold bittplanindikatoren (BPI) i riktig posisjon og sprøyt på ekstra QuickBite for å stabilisere. Hold BPI i ro til Quick-Bite er herdet.
6. Sett BPI-avtrykket på plass når modellene monteres i artikulator.
Overfør senterlinjene til modellene. Tanntekniker kan nå enkelt kontrollere at alt stemmer ved å replassere BPI på modellen, etter å ha
skåret bort Quick-Bite materialet fra det aktuelle området.

Hurtigteknikk, leppe/smileavtrykk
1. Be pasienten bite sammen og så lage en lang iiiii-lyd.
2. Sprøyt Quick-Bite på området avgrenset av leppene.
3. Sett BPI på plass i korrekt posisjon slik at Quick-Bite samtidig stabiliseres. Husk at dette gjøres før eventuell anestesi.
17751

10936

telefon 22 76 01 40

Symmetry
12 x plastbuer/skjeer, 3 x 50 ml Quick-Bite,
12 blandespisser og 1 merkepenn.
Affinity Quick Bite
2 x 50 ml, 6 blandespisser

telefax 22 26 02 30
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Ultradent avtrykks-skjeer

3

Aroma Fine

Produktbeskrivelse
Ultradents 100% rustfrie stålskjeer garanteres på livstid mot korrosjon og mekaniske brudd under forutsetning av at skjeene har
blitt sterilisert og brukt under akseptable kliniske forhold.
Ultradent skjeer sveises istedet for å loddes for å motstå varmsterilisering. Leveres både perforerte, uperforerte og partielle
(kun perforerte). Skjeene er lik i form som de du er vant til å
bruke, men nummereringen er annerledes da lave nummer er
for små skjeer og høye nummer for store skjeer.
21374

Produktbeskrivelse
En tiksotrop alginat som er lett å blande, støvfri og uten bly og
kadmium. Fast Set anbefales til studiemodeller og primæravtrykk til fremstilling av avtrykksskjeer. Aroma Fine gir en meget
skarp detaljgjengivelse og er kompatibel med Hydrocolloid. Kan
desinfiseres med Zeta 7.
14500
14501

Aroma Fine Normal Set
1 kg
Aroma Fine Fast Set
1 kg

Fujirock

Ultradent avtrykks-skjeer
1 stk.
NB! Husk å oppgi størrelse, 1–5, over- eller underkjeve.

Oraseal® Putty
Produktbeskrivelse
Oraseal er en hvit pasta som fester effektivt til våt gingiva og
mucosa, våte tenner, metaller med mer.

Produktbeskrivelse
Stengips leveres i golden brown, yellow og hvit.
14680

Teknikk

14690

Fujirock golden brown/yellow
12 kg
Fujirock hvit
5 kg

Modellgips
Bruk Oraseal Putty som et
utblokkingsmiddel ved
attachment, clips etc.

Bruk Oraseal Putty under
fikserte partielle, implantat
bar etc. før avtrykkstaking.

Undersnitt under og rundt
implantat blokkes ut med
Oraseal Putty.

Produktbeskrivelse
Modellgips leveres i blå, hvit eller gul.
16500
Blokke ut store interproksimale rom/undersnitt ved
avtrykkstaking.

11848
11839
14622

Oraseal Putty
4 x 1,2 ml
Oraseal Caulk
4 x 1,2 ml
White Mac Tip
20 stk.

Fleksibel gipskopp

24050
24060
24070
24080
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Modellgips
20 kg

Fleksibel gipskopp
Small
Fleksibel gipskopp
Medium
Fleksibel gipskopp
Large
Fleksibel gipskopp
X-Large

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Teknikk

Spatula

22405
22405

Bland like lengder av
base og katalyst.
munn gir

Appliser materialet i
protesen.

La den stå i munn i 1,5
minutt. Arbeids- og holdetid i
mulighet til å sjekke passformen uten tidspress og
uten ubehag for pasient.

Ta ut restaureringen og
se etter gjennomslag i
materialet. En jevn hvit
tone indikerer eksakt
passform.

Skygger i materialet
indikerer dårlig
passform.

Tilslipning.

Wironit gipsspatel nr. HWN 272-22
Wironit gipsspatel nr. HWN 273-21

Soft-Liner

14610

3

Fit-Checker Fit Checker™ Advanced
55 g base/50 g catalyst

GC Reline
Produktbeskrivelse
Et temporært rebaseringsmateriale, som også brukes til tissue
conditioner eller avlastning av mucosa. Enkelt å fylle i protesen,
ingen varmeutvikling eller irritasjon av slimhinner. Fester til
proteser uten adhesiv. Forblir myk i opptil 4 uker.
Teknikk:
1. Dekk protesen med et jevnt lag og plassér i munnen i 2–3 minutter.
2. Deretter dyppes protesen i kaldt vann og overskudd fjernes.
3. Plasser protesen i munnen på pasienten, og foreta de nødvendige
muskeltrimminger med protesen i sentral okklusjon i 4–5 minutter.
4. Ta ut protesen og kontroller resultatet.
14900

Soft-Liner 1-1 pk.
100 g pulver, 100 g væske

Produktbeskrivelse
Et hardt og permanent rebaseringsmateriale for direkte teknikk
uten metylmetakrylat og uten varmeutvikling. Allerede etter 5,5
minutter kan protesen tas ut av munnen og ferdigbehandles. En
maksimaltemperatur på 40 °C i stivningsfasen gir en problemfri
herding i pasientens munn, og man unngår ubehagelig irritasjon
av slimhinnen.
14645
14546

Fit Checker™ Advanced

14647

GC Reline 1-1 pk.
80 g pulver, 50 ml væske
Refill pulver
80 g
Refill væske
50 ml

Produktbeskrivelse
Fit Checker™ Advanced er et lettflytende hvitt silikonmateriale
velegnet til kontroll av passformen på dentale rekonstruksjoner
som proteser og krone/bro. Alle prosedyrer utføres hurtig,
enkelt og renslig. Minimal filmtykkelse og høy rivestyrke. Enkelt
å fjerne fra overflaten på både metall og akryl. Ingen lukt eller
smak.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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GC Reline Soft

: Klinisk teknikk :
GC Reline

3

Produktbeskrivelse
Reline Soft er et silikonbasert materiale og brukes til direkte
mykrebasering i stolen. Reline Soft er elastisk og brukes som et
trykkabsorberende materiale hos protesepasienter som på grunn
av altfor stor trykk-resorpsjon trenger et elastisk materiale i
protesen. Reline Soft fungerer som en sjokk-absorberer og gir
elastisitet til protesen i kasus hvor støttevev mangler. Reline Soft
kan brukes fra et par uker til flere år.
14651
14649
14653

Kontroller passformen med FitChecker.

Rue opp den delen
av protesen som
skal rebaseres. Gjør
rent og tørrlegg.

Pulver og væske
blandes i 15 sek.
Appliser jevnt over
protesen.

Protesen settes på
plass i munn etter
1 minutt.
Muskeltrim.

Protesen tas ut når
materialet er som
gummi (ca. 2–2,5
min. etter blandingsstart).

Fjern overskudd.

Sett protesen tilbake
i munnen før varmeutvikling setter inn.
Ta ut protesen etter
5,5 minutter (fra
blandingsstart).

Puss.

Kontroller passformen med FitChecker.

Resorpsjon og tynn
mucosa.

Protesen før
rebasering.

Lag plass til
rebaseringsmaterialet.

Appliser GC Reline
primer og tørrlegg.

Appliser GC Reline
(Extra) Soft.
Arbeidstid er 2
min. ved 23 °C.

Sett inn protesen
imunnen og muskeltrim. Holdetid er
5 min.

Fjern overskudd
med egnet instrument.

Puss med silikonpolerere.

Ferdig rebasert
protese.

GC Reline Soft
48 ml
GC Reline soft dispenser
GC Reline soft mixing tips
60 stk.

GC Reline Extra Soft

GC Reline Extra Soft

Produktbeskrivelse
Reline Extra Soft er et silikonbasert materiale spesielt fremstilt
for direkte mykrebasering i stolen, og spesielt egnet til implantatkasus. Reline Extra Soft har perfekte flyteegenskaper og er et
utmerket hjelpemiddel til å fjerne ubehagelige trykkpunktsmerter
som ofte er et problem hos tannløse pasienter. Reline Extra Soft
kan brukes i opptil 3 uker.
14652
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GC Reline Extra soft
48 ml
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Yellow Bite Wax

Platevoks

Produktbeskrivelse
Rosa, myk voks til proteser
Produktbeskrivelse
Yellow Bite Wax er en klebefri bivoks som er meget formstabil.
Teknikk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Platevoks
500 g

Coprwax

Varm opp platen i 50 °C varmt vann.
Form platen til en hestesko.
La pasienten bite sammen på indekset.
Ta ut og klipp bort alt voksoverskudd midt i okklusalflaten.
Plasser indekset tilbake i munnen og avkjøl med vannspray.
Herdes i kaldt vann i 5 minutter før indekset sendes til tanntekniker.

18610

18590

Yellow Bite Wax
450 g

Produktbeskrivelse
Coprwax er en hesteskoformet voks som brukes til sambittregistrering. Folien imellom gjør at pasienten ikke biter tvers
gjennom.
15430

Shur-Wax

3

Coprwax
84 stk.

Periphery wax

Produktbeskrivelse
Shur Wax brukes i stedet for et alginatavtrykk til fremstilling av
temporære kroner, innlegg og mindre broer. Teknikken er tidsbesparende og minimerer innslipingstiden ved sementering.
Teknikk
Produktbeskrivelse
Periphery wax appliseres rundt avtrykkskjeen for å unngå
renning av avtrykksmaterialet.
Varm opp 1 plate i
50 °C varmt vann, og
brett platen dobbelt.

17250

Form til platen over de
tenner som skal erstattes
samt de nærmeste tilgrensende. Trykk godt
ned og inn bukkalt og
lingualt. Avkjøl med
vannspray.

Etter preparering appliseres
et egnet midlertidig materiale.
Plasser tilbake i munnen og
vent 1 min. Brett ut voksen
og løft ut den temporære
erstatningen. Nå gjenstår
kun tilklipping og tilsliping.

15400

Periphery wax
60 stk.

Shur-Wax
450 g

informasjon@norskorthoform.no
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telefax 22 26 02 30

47

Ditt førstevalg!

Komposittsement satt i system som forenkler sementering
av e.max og tilsvarende restaureringer.
• 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

Se side 126 for mer informasjon.

48
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Bonding og fyllingsmaterialer

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

4

: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

All-Bond Universal™

TRINN 1
Velg teknikk A, B eller C.
Selvets – Teknikk A

B
Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Bruk en absorberende pellet i 1–2 sek.
for å fjerne overskudd av vann (ikke tørk
ut tannen).

Scan QR-koden
og se All-Bond
Universal-videoen

Total ets – Teknikk B

4

Produktbeskrivelse
All-Bond Universal er den første virkelige universale dentaladhesiven som kombinerer ets, primer og bonding i en flaske.
Brukes enten som selvetsende bonding (trenger ingen aktivator)
eller som “total-etch” til alle typer teknikker og materialer.
Vi anbefaler total-etch!
All-Bond Universal er en bonding som er hydrofil før polymerisasjon, hydrofob etter lysherding. Den hydrofile fasen gir en god
infiltrasjon av dentin tubuli under applikasjon, mens den hydrofobe fasen etter polymerisasjon gir en effektiv barriere, og forhindrer at fukt trenger igjennom til de hydrofobe komposittene.
All Bond Universal har høyt innhold av BisGMA, og minimalt,
men tilstrekkelig innhold av HEMA. På grunn av sin høye pHverdi på 3,2 er All-Bond Universal en universal bonding! Den har
høyere pH enn tilsvarende en-komponent bondingmaterialer (er
pH-verdien for lav må man ha en aktivator for å oppnå binding
til dualherdende sement). Med All-B nd Universal får du
maksimal binding til dual-, selvherdende og lysherdende
sementer/materialer, uten bruk av aktivator.

Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Ets emalje og dentin i 15 sek. Skyll godt.
Fjern overskudd av vann med en pellet
eller HVE (high volume evacuation) i 1–2
sek. Tannen skal være tydelig fuktig.

Selektiv ets – Teknikk
C
A
Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Velg etsemateriale og ets både preparert
og ikke preparert emalje i 15 sekunder.
Bruk suget for å fjerne etsen fra tannen.
Skyll godt. Fjern overskudd av vann med
en pellet eller HVE i 1–2 sek. Tannen
skal være tydelig fuktig.

TRINN 2

Appliser 2 separate lag med ALL-BOND
UNIVERSAL og skrubb/jobb materialet
inn i tannen med en Microbrush eller
børste i 10–15 sekunder PER lag.
Ikke lysherd mellom lagene.

Bisco anbefaler å etse emaljen separat på forhånd, såkalt
selective-etch, for å oppnå optimal binding.
Viktig informasjon
Studier av bondingmaterialer som inneholder silan har vist seg
å ikke gi gode resultater. Silan mister effekten i kombinasjon
med bondingmaterialet. Bisco har derfor ikke tilsatt silan i
All-Bond Universal, men anbefaler Bis-Silane til keramer for
optimal binding.
Teknikk – Reparasjon av krone
1. Slip med diamant og skråskjær 45 grader.
2. Sandblås hele området rundt for å fjerne glanset porselen.
3. Dekk til blottlagt dentin og emalje med OpalDam (se s. 91)
og ets 90 sek. med 4,5 – 9,5 % HF (flussyre).
4. Skyll godt, fjern OpalDam og ets med 35 % fosforsyre
20–30 sek. med en stiv børste for å fjerne salter.
5. All Bond 3 (se s. 53) legges på blottlagt emalje/ dentin.
6. Isolerer metall/porselen med Barrier Gel (se s.128).
7. Appliser Z-Prime plus (se s. 52) på metall/evt. zirconia. Ved
bruk av All-Bond Universal brukes denne også på metall/
zirconia, men porselenet må isoleres.
8. Bis-Silane (se s. 52, 131) appliseres på porselenet. Bisco
Opaquer (se s. 62) appliseres på blottlagt metall (men ikke
på porselenet).
9. Appliser Bisco Porcelain Bonding Resin (se s. 52) på hele
området og lysherd.
10. Bygg så opp i ønsket kompositt.
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TRINN 3

Fjern fuktighet med luft og treveissprøyte
i min. 10 sek. Det skal ikke være noe synlig bevegelse i materialet og overflaten
skal skinne. I motsatt fall appliser nok ett
lag med adhesive og gjenta trinn 3.
Lysherd i 10 sek.

TRINN 4

telefon 22 76 01 40

Appliser ønsket restaurasjonsmateriale
og følg fabrikantens instruksjoner.

telefax 22 26 02 30

C

Dette uttaler en av dine kollegaer
Den ideelle adhesiv skal være hydrofil når den appliseres og hydrofob
etter polymerisering (det har vært hovedproblemet med de selv-etsende
adhesiver til nå, at de fortsatt er hydrofile etter herding).
Problemet synes å være løst med Bisco’s All-Bond Universal. ”Higly Cross
linking Monomer”, mer BisGMA (sterkere), minimalt med HEMA (nok til
å fukte tannen, men så lite at den ikke er så hydrofil som selv-etsende
bondinger), en mix av etanol og vann som ikke gir vannrester etter at
etanolen fordamper (azeotropisk), mild pH på 3,2 gir lang lagringstid,
mer hydrofob ferdig herdet adhesiv som er mer kompatibel med sakteherdende materialer (selvherdende, to-komponent).
All-Bond Universal må skrubbes inn i dentinet; 10–15 sek. pr. lag, 2 lag
uten lysherding imellom. Dette er viktig for å nøytralisere – heve pH –
slik at den lysherder bedre. Blås så minimum 10 sek. for å evaporere
etanolen. Lysherdes i 10 sek. Man kan bruke All-Bond Universal som en
ren selv-etsende adhesiv, etse bare emalje kanten (selektiv ets), eller
total etsing som ved All-Bond 3 (gir høyest bindestyrke). Bindestyrken på
All-Bond Universal blir da like god eller bedre enn All-Bond 3. Etsetid ca.
15 sek. Den kan brukes til direkte og indirekte restaureringer (filmtykkelse mindre enn 10 my), trenger ikke noe ekstra resinlag, binder til
LC, DC og SC sementer. Den binder også til metaller (stål, titan, gulllegeringer, etc.), glasskeramikk, Zirkona, Alumina, Porcelen og Litium
Disilikat. Den kan lagres ved romtemperatur og har en holdbarhet på
18 måneder. Den kan brukes på uttørket tannsubstans, og over fuktige
tenner; men vil gi best bindings-styrke på lett fuktige tenner.
Jeg har i mange år vært skeptisk til verdien av selv-etsende bondinger,
fordi holdbarheten av bindinger over tid synes tvilsom og fordi bindestyrken har vært vesentlig lavere. Men når All-Bond Universal har kommet synes disse problemene å være borte, og vi har fått en bonding som
er lite teknikksensitiv, som gir meget god bindestyrke, som har et bredt
bruksområde og som gir god totaløkonomi.
Dette blir min bonding fra nå av.
Henning Myhre, Tannlege MNTF, Larvik
15478
15480

All-Bond Universal Kit
1 x 6 ml + tilbehør
All-Bond Universal refill
1 x 6 ml

Nytt produkt

Select HV Etch

Nytt produkt

Intraoral Repair Kit

Scan QRkoden og se
presentasjon
av Intraoral
Repair Kit

Produktbeskrivelse
Bisco har satt sammen et unikt reparasjons-sett som inneholder
alt du behøver.
Teknikk
1. Bruk kofferdam hvis mulig, for å beskytte gingiva mot HF
(flussyre) og kontroll på saliva.
2. Slip vekk glansing av porselen, og skråskjær 45 ° kant. Plasser
Barrier Gel på evt blottlagt gingiva og på porselen som vi ikke
ønsker skal etses.
3. Ets 90 sek med 9,5 % flussyre på porselenet som skal repareres. Sug av syren og rens med rikelig mengde vann (Flussyre
må ikke komme i kontakt med tannsubstans – dette gir utfelling av CaF som reduserer bonding med 60–70 %. Dekk eventuelt til med OpalDam eller BarrierGel).
Blir overflaten kalkaktig, brukes en fuktig Microbrush og
skrubb godt, rens og tørrlegg. Man kan også sandblåse
overflaten først i tillegg/eller som alternativ til flussyre. Vask
bort sand med fosforsyre.
4. Appliser 1 lag Porcelain Primer (silan) på det etsede porselenet
i 30 sek og lufttørk, helst med varmluft.
5. Appliser 1–2 lag Z-Prime plus på eksponert metall/zircona/
alumina og lufttørk 3–5 sek.
6. Hvis metall må maskeres, bland Opaquer Base og catalyst,
legg på et tynt lag på metallet. La opaqueren selvherde eller
lysherd i 5 sek. Legg et lag til om nødvendig.
7. Legg på et tynt lag Porcelain Bonding Resin, lysherd i 10 sek.
8. Bygg opp med valgfri kompositt. Bittinnsliping og polering.
OBS! Fosforsyre må ikke brukes på Zirkona. Da mister man all
binding!

Produktbeskrivelse
SELECT HV ETCH er en 35% høy viskøs fosforsyre, ideell til
”total-etch” teknikk. Brukes også til såkalt “selektiv” etsing eller
“hybrid” teknikk, – dvs. etsing av emaljekanter uten å etse av
dentin. Select HV renner ikke, er lett å visualisere grunnet sin
sterke farge, lett å skylle ut og etterlater ingen rester.
13931

Select HV Etch
4x5g

14434

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Intraoral Repair Kit
1 x Porcelain Primer, silan (3 ml), 1 x 9.5% Porcelain Etchant
(5 g), 1 x Barrier Gel (5 g), 1 x Z-PRIME™ Plus (2 ml),
1 x Porcelain Bonding Resin (6 ml), 1 x Opaquer Catalyst (3 ml),
1 x Opaquer Base Universal (3 ml) og spisser.

telefax 22 26 02 30
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Nytt produkt
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Nytt produkt

Z-Prime plus

Porcelain Bonding Resin

Produktbeskrivelse
Z-Prime plus øker bondingverdiene betydelig mellom indirekte
restaureringer og komposittbaserte materialer. Du får overlegen
binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer.
Z-Prime plus “behandler” overflaten på Zirkonia slik at
“forbindelsen” til vann utestenges. Forskning viser at fuktighet
svekker kronen drastisk. Z-Prime plus kan med fordel brukes til
restaureringer som PG, kompositt, stift-sementering og intraorale reparasjoner.

Produktbeskrivelse
Et hydrofobt og HEMA-fritt resin til reparasjon og sementering
av porselensrestaureringer. Materialet gjør at vann/fuktighet
ikke penetrerer og dermed elimineres risikoen for fargeendringer/misfarginger.
Viktig informasjon
Fjern HEMA fra alle dine porselensbundne retaureringer. Ikke
bruk et D/E-resin eller bondingmaterialer som inneholder HEMA
da dette på sikt vil gi misfarginger.

OBS! Z-Prime plus skal ikke brukes til porselen.
15831

For mer informasjon, se kap. 11.

Porcelain Bonding Resin
6 ml

Teknikk
Nytt produkt

Bis-Silane™
Rengjør restaureringen, skyll og blås.

14510

Appliser 1–3 strøk.
Pensle godt over
hele flaten.
Blås i 3–5 sek.

Fortsett med
sementering, bruk
en komposittbasert
sement som
f. eks Duo-Link eller
C&B sement.

Z-Prime plus
1 x 4 ml

Produktbeskrivelse
Et to-komponent etanolbasert silan, med pålitelig holdbarhet,
fordi silanet aktiveres og hydroliseres først når det blandes og
sikrer dermed effektiv binding til porselen. Silanbehandling er
spesielt viktig for på lang sikt å inngå kantmisfarging. Det er lett
å silanisere, men vanskelig å vite om silaniseringen er effektiv.
En tommelfingerregel sier at den etsede porselensflaten skal se
like frostaktig ut etter silanisering. Det er vanskelig å finne
årsaken til en mislykket silanisering, men det som ofte skjer er at
innholdet i flasken forandres til en uvirksom polysiloksan som
motvirker en bra binding. Dette skjer med en-komponent silan
som er såkalt prehydrolysert.
Se kapittel 11 for teknikk og reparasjon av porselen.
15653
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Bis-Silane
2 x 6 ml
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Teknikk for direkte kompositt restaureringer, oppbygginger og indirekte restaureringer

Nytt produkt

Porcelain Etchant

Ets og skyll

Blås forsiktig, skal
være fuktig

Appliser ACE All-Bond
TE i blandekoppen

Bland med en
børste/kost

Appliser ACE All-Bond
TE på tannen

Tørrlegg, blås forsiktig

Produktbeskrivelse
9,5 % buffret flussyre til reparasjon og/eller sementering av
porselen/eMax.
13986
UR2
18531

15479

Porcelain Etchant
5g
Porcelain Etchant spisser
25 stk.
Barrier Gel
5 ml. m/spisser
For mer informasjon se side 128.
All-Bond Blue Needle Tip
125 stk.

4
eller

Anbfalt: Lysherd

Nytt produkt

ACE All Bond TE (Total Etch)

Fortsett med kompositt
etter eget ønske

OBS! ACE All-Bond leveres i en dispenser og er det samme
materialet som All-Bond 3, som leveres i flasker.
24 Hours

26 Weeks

6 Years

ALL-BOND 3
without resin layer

57.3 (12.1)

60.4 (12.3)

49.5 (17.4),
n=30

ALL-BOND 3 with
resin layer

62.4 (11.1)

67.4 (12.3)

44.9 (13.0),
n=23

Scotchbond MP
Plus (3M ESPE)
with liner

46.1 (11.6)

54.5 (15.4)

31.7 (9.5),
n=14,
1 debonded

Long term bond strength µ-TBS

Data on file. BISCO, Inc.

Ikke behov for ekstra resinlag!
Tidligere forskning har indikert at et separat lag med resin vil
virke som en hydrofob barriere, og ble anbefalt pga styrke og
holdbarhet. 6 års studier viser at All-Bond 3 er stabil, og har
høye bondingverdier med eller uten dette resin laget. Dette forklares ved tilsetningen av patenterte ”cross-linking” multifunksjonelle monomerer i All Bond 3 primere, som skaper øyeblikkelig hydrofobitet ved herding. Dette eliminerer behovet for nok et
resinlag. Dette sparer klinikeren for tid, og eliminerer bekymringen om filmtykkelse.
Produktbeskrivelse
Ets, klikk og bond. Raskt og enkelt, uten å kompromisse med
bindingsstyrke eller holdbarhet. ACE All Bond TE har en overlegen kjemi, dokumentert styrke, og er enkel å bruke. Et
universalt ”total-etch” adhesive system hvor du primer og
bonder i én og samme operasjon. Etanolbasert, dualherdende
adhesive materiale. Kompatibelt med alle materialer på markedet, lys- og dualherdende. ”Cross-linking” monomer eliminerer
behovet for et hydrofobt adhesive resinlag.

Tips fra en av dine kollegaer
”ACE All-Bond TE gir endelig en helt nøyaktig dosering av All-Bond, og
applikasjonen er meget enkel. Dessuten slipper man nå klissete bondingflasker, noe assistenten er meget fornøyd med! Hygieneperspektivet er
og ivaretatt, da ACE-dispenseren er meget enkel å desinfisere”.
14416

14417

Viktig informasjon
ACE patronen må ikke komme i kontakt med bondingen når
man klikker ut materialet. Hvis patronen kommer i kontakt med
bondingen kan patronen tette seg og bli ødelagt.

14411
14415
14409
14413

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

ACE All-Bond TE Starter Kit
2 x ACE ALL-BOND TE Cartridges (4 ml), 1 x ACE dispenser,
1 x Uni-Etch
ACE All-Bond TE Refill
4 x 2 ml
All Bond™ 3 introkit
1 x 6 ml All Bond 3 A & B, 1 x 2 ml Resin, 1 x Uni-Etch
All Bond™ 3 Part A
1 x 6 ml
All Bond™ 3 Part B
1 x 6 ml
All Bond™ 3 Resin
1 x 4 ml

telefax 22 26 02 30
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Direkte

Nytt produkt

Characterization Tints appliseres med en liten pensel, sonde eller annet
egnet instrument. Appliseres i tynne sjikt til ønsket resultat. Ikke påfør
Characterization Tints utover kantene på restaureringen.
Characterization Tints lysherdes i minst 40 sek. med egnet herdelampe.
Deretter fullføres restaureringen med den valgte kompositten på vanlig
måte. Ved applisering okklusalt lysherdes materialet i 20 sekunder.

Modeling Resin
Gjør det enklere for deg selv!

UR2

4

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kompositter “klisser” mer og bonding gir svekket adaptasjon mellom
komposittlagene. Bruk Modeling Resin som et fuktmiddel for
lettere å forme til kompositten og slik at materialet ikke kleber
til instrumentet, ei heller løsner fra tannen. Modeling Resin er et
lysherdende lavviskøst og mikrofylt resin (30 %) som gir sterkere
binding mellom de ulike komposittlagene og inneholder ikke
løsningsmidler. Modeling Resin vil ikke påvirke kompositten
negativt eller gjøre fyllingen svakere i motsetning til andre resiner!

Characterization Tints
Grå, gul, hvit, violet, pink, rød/brun eller blå
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Nytt produkt

TheraCal LC

Tips fra en av dine kollegaer
Etter at jeg først prøvde Modeling Resin for å dyppe komposittinstrumentene i, har jeg brukt den konsekvent til alle fortanns- og klasse
V fyllinger. Den gir kompositten en flytende følelse og gjør den lett
formbar, i tillegg til at man unngår at kompositten løsner fra tannsubstansen på grunn av klebing til instrumentet.
Guro Hauge
Tannlege MNTF
14414

Modeling Resin
2 x 1,5 g med spisser

Scan QRkoden og se
presentasjon
av TheraCal

Produktbeskrivelse
TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate før etsing og bonding av fylling. Ypperlig som liner i fyllingsterapi.
Se side 105 for mer informasjon.

Nytt produkt

Characterization Tints

11281

TheraCal™ LC
4 x 1,2 ml

One-Step®
Produktbeskrivelse
Bisco Characterization Tints er intense, lysherdende, lavviskøse
og flytende farger som gir mulighet for individuell karakterisering
av alle restaureringer og appliseres med børste eller instrument.
Du kan kopiere dekalsifiseringer og mørke flekker på okklusalflaten og øke chroma-verdier eller tilpasse fargen på kompositten
ved å applisere tint mellom lagene ved oppbyggingen av lagene.
Teknikk
For best mulig resultat bør det legges under eller inn i komposittmaterialet. Kan legges direkte over bondingmaterialet for å karakterisere
deler eller områder av komposittrestaureringen. Ved dype fyllinger kan
det med fordel legges mellom de siste sjiktene i kompositten. Lysbryting
og spredning av innfargingen gir på denne måten et mest mulig naturlig
utseende. Man unngår dermed at farger som er lagt i overflaten slites
bort etter kort tid.

Indirekte

Produktbeskrivelse
Det er visse krav som bør stilles ved valg av bonding. Bindingsstyrken til dentin og emalje bør overstige 21 Mpa og dentin og
emalje skal kunne behandles likt. Polymeriseringen av bondingen skal skje raskt og det bør være egnet til bruk på alle overflater og til alle prosedyrer, både indirekte og direkte.

Characterization Tints kan benyttes til korreksjoner eller karakterisering
av fasetter. Legges på tannoverflaten, etter applisering av et bondingmateriale på fasetten, eller blandes med sementen. Vent med lysherding
til fasetten er trykket på plass, slik at tilpasningen ikke forstyrres. På
samme måte kan Characterization Tints brukes sammen med Choice
eller Choice vannoppløselige innprøvingspastaer for å presentere/evaluere fargen sammen med pasienten.

One-Step er bygget på den samme patenterte teknologien som
All-Bond 2. Ingen andre bondingsystemer inneholder den patenterte (5, 348, 988 og 5, 658, 963) BPDM molekylstruktur.
Denne kombinasjonen av BPDM og foto initiator system gir en
gjennomherding, selv ved reduserte lysforhold.
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BPDM er nøkkelen til den legendariske binding til metaller. OneStep’s bindingsstyrke overstiger 26 Mpa for både direkte og
indirekte prosedyrer. One-Step opprettholder høy bindingsstyrke
og har den rette filmtykkelsen som gjør den egnet til sementering.
One-Step er det mest universale adhesjonssystem og det eneste
en-flaske systemet som kan brukes i kombinasjon med kjemisk
herdende kompositter.
200 publiserte vitenskapelige og kliniske artikler og abstrakter
bekrefter dette.
Teknikk, desensibilisering av preparerte tenner
Man unngår plager med ising/smerter i perioden mellom preparering og
sementering. Sementering kan foretas i mye større grad uten bedøvelse.
Mindre fare for pulpareaksjoner når man har forseglet tannen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preparer
Tråd
Lage midlertidig
Avtrykk
Forsegl.
Ets med fosforsyre i 10 sekunder. Skyll godt med vann.
Appliser et lag med One-Step. Blås helt tynt. Lysherd i 10 sekunder
bukkalt, palatinalt/lingualt og okklusalt.
8. Sementer midlertidig restaurering.

Lufttørk
2–3 sek,

Teknikk, One-Step V. klasse fylling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Fjern gammel fylling.
Ets med Select HV i 15 sekunder.
Skyll godt med vann/luftspray i 3 sekunder.
Lett tørrlegging i 2 sekunder.
Appliser Aqua Prep F. La virke i 20 sekunder.
Appliser et strøk med One-Step, blås godt i 3 sekunder. Appliser
nok et strøk med One-Step og blås godt i 2 sekunder. Lysherd i
10 sekunder (ved sementering lysherdes hver side i 10 sekunder,
totalt 30 sekunder).
Appliser Æliteflo i et tynt lag og lysherd i 10 sekunder.
Appliser et nytt lag med Æliteflo og lysherd i 2 sekunder.
Etter å ha fjernet overskudd og pusset, poler med D-Fine Double
Diamond.
Ets 10 sekunder. Skyll og blås tørt.
Appliser Fortify komposittforsegler og lysherd i 20 sekunder.

Appliser
Aqua-prep F.
La virke i 20
sek.

1. Tørrlegging. Bruk kofferdam, tråd og matrise.
2. Desinfeksjon: Fukt en bomullspellet med Chlorcid 3% (natrium
hypoklorid). La denne ligge over åpningen i 2 minutter.
3. Skyll godt med vann. Dekk perforasjonen med Ultrablend Plus. Lysherd.
4. Ets med fosforsyre i 10 sekunder. Skyll godt med vann.
5. Lett tørrlegging i 2 sekunder.
6. Appliser Aqua-Prep F. La virke i 20 sekunder.
7. Appliser One-Step. Lysherd i 10 sekunder.
8. Legg på et tynt lag med flytende kompositt (Æliteflo LV) over
åpningen til pulpa. Lysherd i 20 sekunder.
9. Fortsett med vanlig prosedyre.
14436

Blås forsiktig
i 1–2 sek.

Rist flasken i
3–5 sek.
Appliser 1–3
lag med OneStep på
dentin og
emalje.
Rør/agiter
lett i 10 sek.

Blås godt i
min. 10 sek.
For å fjerne
og evapuere
overflødig
vann og
væske.

4

Teknikk, teksjon med One-Step

One-Step

Skyll.

Om det er tap av tannsubstans kan man legge på et lag med Æliteflo
LV. Dette vil gi et tykkere, beskyttende lag. Det vil ta lengre tid for
pasienten å få pusset bort. Desensibilisering med kun bondingmaterialer
vil holde ca. 9–12 måneder.

10.
11.

: Klinisk teknikk :
Ets dentin og
emalje med
Uni-Etch i 15
sek.

1. Rengjør tannhalsen med pimpesten.
2. Skrubb med en bomullspellet fuktet i hypokloritt på tannhalsen og
approksimalt.
3. Ets med fosforsyre i 3–4 sekunder.
4. Skyll godt med vann/luftspray i 3 sekunder.
5. Lett tørrlegging i 2 sekunder.
6. Appliser Aqua Prep F. La virke i 20 sekunder.
7. Appliser et tynt lag med One-Step.
8. Blås helt tynt. NB! Unngå overskudd gingivalt/approksimalt.
9. Lysherd i 10 sekunder.

Lysherd 10
sek. Per flate.

14437
13540

One-Step Standard pakke
2 x Uni-Etch, 1 x 6 ml One-Step adhesive,
børsteholder, 50 børster, 30 spisser og
blandeblokk
One-Step refill
6 ml
One-Step Plus refill
6 ml

Teknikk, desensibilisering av tannhalser med One-Step
For å kunne eliminere eller redusere dentinal hypersensitivitet må tannlegen forsøke å gjenopprette tannens naturlige beskyttede struktur.
Målet er å erstatte dentinkanalenes naturlige forsegling med et ikke
løselig resinadhesiv som forhindrer den intertubulære væskestrømmen
som forårsaker pulpal irritasjon. Bruken av All-Bond 2 og One-Step har
klinisk vist seg å være meget effektivt til desensibilisering i kombinasjon
med komposittfyllinger eller brukt alene i kasus der fyllingsterapi er
unødvendig.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Teknikk

Aqua-Prep™ F

Lysherdende kompositt.

4

Produktbeskrivelse
God bindingsstyrke er avhengig av bondingens evne til å
penetrere gjennom kollagenet for en fullstending metning av
det deminiraliserte dentinet. Om tannen er tørrlagt i mer enn 3
sekunder etter etsing kollapser kollagenet og blir til en barriere.
Aqua-Prep F er et refuktemiddel som gir kollagenet hjelp til å
komme tilbake til sin “fluffy” tilstand. Aqua-Prep F gir en konstant,
fuktig overflate som gjør det enkelt å penetrere med aceton eller
alkoholbaserte adhesiver. Aqua-Prep F inneholder dessuten fluor
og reduserer sjansene for postoperative smerter i betydelig grad.

Core-Flo er lettflytende, kjemisk herdende
(dualherdende) kompositt som først herder mot
kavitetsveggen slik at krympingen som forårsaker
spalter, ikke skjer her! Forbedret marginal
tilslutning forhindrer mikrolekkasje.

CORE-FLO DC er et dualherdende materiale som inneholder fluor. Ideell
til konusoppbygging, stiftsementering og store fyllinger. CORE-FLO DC er
radiopaque og fås i to farger, NATURAL/A1 og OPAQUE WHITE og en
kontrastblå farge for å fylle alle krav knyttet til direkte og indirekte
restaureringer.

Teknikk, desensibilisering
1. Appliser Aqua-Prep F på tannen med en svamp-pellet og la den virke
i 20 sekunder.
2. Deretter appliseres bondingmaterialet rett på Aqua-Prep F.
3. Hema vil herde sammen med bondingen og sikre en maksimal
desensibilisering og bindingsstyrke.
14351
14352

Aqua-Prep F
6 ml
Aqua-Prep F
30 ml

HØY RØNTGENKONTRAST
CORE-FLO DC er enkel å indentifisere på røntgenbilde for rask og enkelt
diagnostisering.
Bilder gjengitt med tillatelse fra Dr. Morgan

Nytt produkt

Core-Flo™ DC (Dual Cure)

15052
15053
15054
22375

Core-Flo DC
Natural/A1, 8 g
Core-Flo DC
Blue, 8 g
Core-Flo DC
Opaque white, 8 g
Dual Syringe Dispenser

Produktbeskrivelse
Med Core-Flo DC har du ett materiale til pilaroppbygging,
stiftsementering og til store klasse 2. fyllinger. Core-Flo DC har
røntgenkontrast og inneholder fluor. Ingen krav til minimum
eller maksimum tykkelse. Ved klasse 2. fyllinger, fyll opp med
Core-Flo DC til dentin – emaljegrensen, lysherd, appliser
kompositt etter valg. Styrken og det lave vannopptaket sikrer et
sterkt fundament for kroner og direkte restaureringer – slipes
(cuts) som dentin! Lav krymping gjør Core-Flo ideell til store
kaviteter. God flyt uten blærer gjør Core Flo ideell til stiftsementering.
Se også side 133.
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All-Bond® 2

Fortify™

Produktbeskrivelse
Dette materialet har vært på markedet siden 1989 og er det
eneste bondingmaterialet på markedet med så lang fartstid.
Fortsatt et unikt og enestående materiale som brukes av
tusenvis av tannleger over hele verden. All Bond 2 er det som
alle nye materialer måles opp mot den dag i dag. Mer enn 200
publiserte vitenskapelige og kliniske artikler og abstrakter
beviser at All Bond 2 fungerer.
All-Bond 2 har både dualherdende primer og resin system som
gjør det enkelt å bruke til alle prosedyrer. Alltid optimal bondingstyrke med innebygd sikkerhet for nettopp å unngå postoperativ
sensibilitet. All-Bond 2 brukes til alle typer komposittfyllinger,
kroner, broer, stifter, inlay/onlay og amalgam. Levetiden for en
klinisk vellykket restaurering er avhengig av at man har tilgang
til et bondingssystem med god og varig binding. Imidlertidig har
også disse fysikalske begrensninger. Ikke alle bondingsystemer
er like. Noen av dem fungerer bare i enkelte typer restaureringer, f.eks bare fyllinger. Omfattende forskning dokumenterer at
All-Bond 2 og One-Step® gir god og varig binding, samtidig med
at begge, med små variasjoner, tilbyr et bredt spekter av kliniske
muligheter.

Produktbeskrivelse
Konturering og polering av kompositter med roterende
instrumenter kan gi mikrosprekker og ujevnheter i overflaten
som gjør at kompositten raskere slites i de første seks måneder.
Under legging av en fylling kan det lett oppstå spalter på grunn
av krymping eller dårlig kanttilslutning, med marginale lekkasjer
som resultat. Fortify komposittforsegler er spesielt formulert for
å trenge inn i mikrospalter og ujevnheter i overflaten slik at man
får en glatt og slitesterk fylling. Konturering og finering av
kompositter har en uttalt effekt på abrasjonsresistensen.
Prosessen gir store overflateskader i form av mikrostrukturelle
defekter som gir signifikant reduksjon av slitestyrken. Korrekt
applisert vil Fortify redusere slitasjen med opptil 50%.
Marginalintegriteten viser også vesentlig forbedring og er nok
det tyngste argumentet for å bruke Fortify. Fortify er et lysherdende, lavviskøst, ufylt resin og vil penetrere inn i irreguære
overflater og langs kantene. Etter applisering av Fortify er det
ikke nødvendig å foreta okklusale justeringer ettersom filmtykkelsen er minimal. Fortify er den eneste komposittforsegleren
som kan vise til et 5 års klinisk forsøk som viser reduksjon i
slitasjen opp til 50% på posteriore fyllinger.
Teknikk

15491

15493
15494
15492
15498

All-Bond 2 Kit
6 ml Primer A ,6 ml Primer B, 6 ml D/E Bonding resin,
3 ml Pre-Bond, 1 x Uni-Etch, penselholdere, børster,
spisser, blandeblokker og bruksanvisning.
Primer A
6 ml
Primer B
6 ml
Dentin/Enamel Bonding Resin (D/E resin)
6 ml
PreBond Resin
3 ml

1. Etter høyglanspolering av komposittfyllingen, ets
med fosforsyre i 15 sekunder.
2. Skyll og tørrlegg.
3. Appliser Fortify og blås helt tynt. Fjern overskudd
approksimalt med tanntråd.
4. Lysherd i 10 sekunder bukkalt, lingualt og okklusalt.

Polymeriseringskontraksjon og
finering med roterende
instrumenter lager mikrospalter i
kompositten og spalter i overgangen
mellom tann og fylling.

10761

informasjon@norskorthoform.no
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Fortify forsegler disse områdene,
forhindrer slitasje og reduserer
marginalspalten og plaqueretensjon
med 90 %.

Fortify
5 ml

telefax 22 26 02 30
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BisCover LV

Uni-Etch 37 %

Produktbeskrivelse
37 % fosforsyre i gelform.

4

Produktbeskrivelse
Ypperlig til glansing av temporære restaureringer. Du sparer tid
og får et glansfullt resultat. Et lav-viskøst, lysherdende resin som
pensles på kompositten og forsegler og polerer i ett uten
oksygen-inhibisjonslag og med kun 30 sekunders lysherding.
Forhindrer misfarginger og minsker slitasjen på restaureringen.
BisCover etterlater seg en skinnende blank overflate, og kan
også brukes på midlertidige restaureringer slik at du slipper å
bruke tid på polering. BisCover brukes primært anteriort, blir
aldri gul da den er etanol- og ikke acetonbasert. Herder ved
bruk av både LED og halogen lampe.
Se også side 135.

16671
15260
15479

Uni-Etch 37% fosforsyre
4x5g
Uni-Etch 37% fosforsyre
1 x 70 g flaske
Blue Needle tips
125 stk.

PQ1®

Viktig informasjon
Hvite streker oppstår i kompositten om du herder for lenge.
Teknikk

Etter okklusjonsjustering
etses kompositt og
emalje med forsforsyre i
15 sekunder. Skyll og
blås .

15662

BisCover LV appliseres
tynt med pensel. La virke
i 20 sekunder.

Lysherd i 20 sekunder.
Overflaten skal bli blank
og hard.

14913
16643

BisCover LV
3 ml

Mixing Wells

Produktbeskrivelse
Mixing Wells 3 og 2 hulls med eller uten lystett lokk.
15483

Produktbeskrivelse
PQ1 er en vevsvennlig primer/resinkombinasjon med kun
etylalkohol som løsningsmiddel. Et høyt fillerinnhold gir meget
høy bindingsstyrke og gjør at PQ1 kan brukes til alle direkte
prosedyrer. PQ1 avgir fluor og gir god røntgenkontrast.
Ultradent’s velkjente appliseringssystem gjør det enkelt å
applisere og man unngår enhver form for hudkontakt med
materialet.

Mixing Wells
1 stk.

Ultra-Etch®

Produktbeskrivelse
En 35% fosforsyre med optimal konsistens og unike egenskaper.
Ultra-Etch er selvbegrensende i sitt etsedyp og gir dermed en
signifikant bedre mulighet for det etterfølgende bondingmaterialet å binde til dentin. Samtlige bondingmaterialer på
markedet, uavhenging av fabrikant, viser til signifikant bedre
bondingverdier ved bruk av Ultra-Etch som etsemateriale.
11191
11192
11193
15479
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PQ1 refill
4 x 1,2 ml
Inspiral Brush tips
100 stk.

Ultra-Etch
4 x 1,2 ml
Ultra-Etch øk.pk
20 x 1,2 ml
Ultra-Etch Indispense
30 ml
Blue Needle tips
125 stk.
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Consepsis®

Calset komposittvarmer

Produktbeskrivelse
Consepsis er en 2% klorhexidinløsning med mild smaktilsats til
intraoralt bruk. Consepsis bør brukes før sementering av kroner
og før applisering av restaurasjoner. Tubulis desinfiseres og postoperativ pulpit og overfølsomhet reduseres ved nøye rengjøring
og desinfisering av preparasjonen før forsegling med bonding.
Consepsis anbefales også til rutinemessig bruk ved endodontisk
desinfeksjon. Brukes også ved teksjon.
Viktig informasjon
Bruk alltid Consepsis før applisering av bonding for desinfisering
av sensible rotflater. Consepsis inneholder ingen ingredienser
som kan påvirke bondingstyrken negativt.
14438
14435

Consepsis Indispense
30 ml
Consepsis Scrub med pimpesten
4 x 1,2 ml

OraSeal® Caulk & Putty

4
Produktbeskrivelse
Med Calset øker flyten på komposittmaterialer med opptil 67%
mens herdetiden forkortes med opptil 80%. Calset er derfor
ideell til både fyllingsterapi og sementering. Kompositten blir
myk og lettflytende, lettere å presse ut av kapselen og enklere å
fylle opp kaviteten fullstendig. Alle kompositter krymper ved
herding og hvor mye avhenger av materialets fysikalske egenskaper. Ved å varme opp materialet i Calset, vil kompositten
polymerisere fullstendig og raskere. Fåes til både kapsler og
sprøyter.
Det tar 10 minutter før maskinen er klar til bruk, og
2–3 minutter å varme opp kompositten. Materialet kan stå
8 timer i maskinen uten at dette påvirker for tidlig herding av
kompositten.
15603
15604

Produktbeskrivelse
OraSeal forseglingsmateriale er en hvit pasta som fester effektivt
til våt kofferdam, våt gingiva og mucosa, våte tenner, metaller
etc. Flere bruksområder åpenbarer seg jo mer man bruker disse
materialene. OraSeal brukes i de kasus hvor fullstendig forsegling
er vanskelig å oppnå med berørte tenner og/eller røtter. Oraseal
Putty er mer viskøs.

15602
15601

Calset for kompositt sprøyter 110041
Calset adapter 600047 for Centrix til heater 110041
Dispenser Tray for bruk av Centrix og kapsler.
Passer til Calset 110041
Calset kompositt kapsel heater nr. 110008
Calset komposittvarmer for Centrix 110008-2

Se kap. 3 for mer informasjon.
Teknikk

For å forhindre/ kontrollere fuktighet ved bonding av
ortodontiske bånd, forsegl med OraSeal Caulk
eller Putty, for å forhindre eksudat.

11839
11848
14626

OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml
OraSeal Putty
4 x 1,2 ml
Black Mini Brush Tips
100 stk.

informasjon@norskorthoform.no
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Amelogen Plus

: Klinisk teknikk :
Amelogen Plus

4

Produktbeskrivelse
En lysherdende mikro-hybrid kompositt som kombinerer styrke
og estetikk. Uovertruffen polerbarhet, enkelt bygd opp med kun
7 dentinfarger, 3 emaljefarger, 3 translusente og 1 opak, gjør
Amelogen Plus til et førstevalg for mange tannleger. Du kan
bygge opp med kun dentinfarger, eller bruke sjikteteknikk, for
således å kunne gjenskape en naturtro tann. Bruksområder for
Amelogen Plus er både anteriore og posteriore restaureringer.
Amelogen Plus er også ideell ved splinting. Amelogen Plus
renner ikke og henger ikke på instrumentet.
Dette uttaler en av dine kollegaer
Jeg har nå jobbet et års tid med Amelogen plus og er veldig fornøyd!
Har eksperimentert med farver og estetikk. La en fylling på 47, hvor hele
den bukkale-mesiale kusp og mesiale-linguale kusp ble bygd opp med
Enamel Neutral (EN). Kjernemateriale er A3 og det er lagt Æliteflo i
prep.grensen. Preparasjonen går så vidt subgingivalt bukkalt-mesialt.
Det er slike fyllinger som gir livet mening!

Appliser et tynt lag
med Æliteflo
flytende kompositt.
Lysherd 20 sek.

Appliser Amelogen
Plus dentin opp til
dentin/ emaljegrensen lagvis og
maks 2 mm og lysherd hvert lag 20
sek.

Fortsett applisering
i tynne lag til
preparasjonen er
fylt og anatomi er
ferdig. Lysherd
hvert lag i 20 sek.

Appliser Amelogen
Plus Emalje Nøytral
som siste sjikt (for
mye emalje kan gi
en grålig farge)
Gjør ferdig
anatomi og lysherd
20 sek.

Ved bruk av kun
dentin farger kan
tannen virke mer
opak. Emaljefarger
vil gi mer liv til
tannen og du får
en naturtro restaurering.

Etter silikonpolerere,
bruk Groovy polisher på en fuktig
tann, med høy
hastighet og uten
vann for optimal
høyglans etterfulgt
av diamond polish.

Jørgen Sandnes, Tannlege MNTF, Trondheim
UR2

Amelogen Plus kapsler
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, C2, EG, EN, EW, OW,
TG, TO, TW.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.
Amelogen Plus sprøyter
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, C2, EG, EN, EW, OW,
TG, TO, TW.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

UR2

Frakturert 41 disto-insisale hjørne

Nytt produkt

CoMax komposittpistol
Før

Etter

Gjengitt med tillatelse fra tannlege Erik Svendsrud, MNTF, Oslo

DENTIN SHADES

A4

A5

B1

TRANS GRAY

TRANS ORANGE

C2

BODY

TRANSLUCENT

OPAQUE WHITE

ENAMEL GRAY

CoMax komposittpistol

ENAMEL NEUTRAL

15805

A3

ENAMEL SHADES

ENAMEL WHITE

Produktbeskrivelse
CoMax komposittpistol gjør det enkelt å applisere kompositt.
Lett å lade. Ergonomisk håndtak. Alle metalldeler er av rustfritt
stål og alle gjenger er skjulte. Plastikken i håndtaket er spesiallaget for å eliminere risikoen for stress og sprekkdannelser. Kan
autoklaveres.

A2

TRANS WHITE

A1

OPAQUE

Ring oss gjerne for å få tilsendt CD med
komplett bruksanvisning eller se våre nettsider
www.norskorthoform.no
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telefax 22 26 02 30

18710

Æliteflo™

UR2

Æliteflo Intro sett
5 x 1,5 g sprøyter, A1, A2, A3,5, C2, D3
og 30 spisser
Æliteflo refill
1,5 g. A1, A2, A2-opak, A3, A3,5, A5,
B3, C2, C3, D3, opak eller translucent
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Nytt produkt

Produktbeskrivelse
Postoperative smerter er den hyppigste årsaken til at pasienten
kommer tilbake til tannlegen etter at en komposittfylling er lagt.
Æliteflo og Æliteflo LV (low viscosity) er lysherdene, høyfylte
mikrohybrid kompositter med lav elastisitetsmodul. Disse komposittene med flyteegenskaper er ideelt egnet til restaureringer i
klasse III og klasse V og enkelte mindre restaureringer i klasse IV.
De kan også brukes som kavitetsforing (klasse I eller klasse II),
forsegling av groper og fissurer, til reparasjon av kantdefekter,
til blokkering av undersnitt, porselensreparasjoner, til sementering av porselensfasetter, eller med splintmaterialer (for eksempel
Ribbond). Med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 0,7 mikrometer har disse komposittene gode poleringsegenskaper, og
takket være fyllstoffet av bariumglass er de røntgenopake ved
tykkelse på over 2 mm.
Selv om Æliteflo og Æliteflo LV kan bringes til å flyte, har de
egenskaper som forhindrer sammensynkning for bedre kontroll
på steder hvor det er vanskelig å komme til. Med de medfølgende spissene kan disse materialene lett injiseres direkte inn i
den preparerte kaviteten og kan vanligvis formes med selve
spissen.
Studier av C. L. Davidson og C. M Kemp-Scolté har vist at det er
en sterk sammenheng mellom kantsvikt og Youngs modul i det
kompositten (restaureringsmaterialet), særlig ved restaureringer
av klasse V. Jo høyere elastisitetsmodul, jo stivere blir materialet,
slik at sannsynligheten for kantsvikt øker ved okklusal belastning. Dentin har en modul på ca 18 GPa, mens ÆLITEFLO har ca
3,6 Gpa. Dette gir materialet mer elastiske egenskaper, slik at
det kompenseres for påkjenninger ved sammentrekning under
herding, noe som reduserer hyppigheten av marginal mikrolekkasje og mulig bindingsoppløsning. Dette er særlig viktig ved
restaurering av tenner med flere abrasjonslesjoner, hvor et stivt
komposittmateriale med fyllstoff etter hvert kan svikte.
Viktig informasjon
Når ÆLITEFLO/ÆLITEFLO LV er applisert og lysherdet, må det
pusses med diamanter, pusseskiver og poleringspasta osv.
Restaureringen kan virke jevn og glatt umiddelbart etter
pålegging, men et oksygeninhibisjonslag er til stede og må
fjernes for å unngå misfarging. Fjern spissen etter hver bruk
for å unngå krysskontaminering og at kanylen tettes.
Teknikk V. klasse
1. For å unngå blødning og for å opprettholde et tørt arbeidsområde
brukes Ultrapak tråd nr. 1 (blå) tørr.
2. Fjern gammel fylling.
3. Ets med Uni-Etch i 15 sekunder.
4. Skyll og tørrlegg.
5. Appliser Aqua-Prep F og la virke i 20 sekunder.
6. Appliser bonding etter fabrikantens anvisninger.
7. Appliser ÆliteFlo i et tynt lag. Lysherd i 10 sekunder.
8. Appliser et nytt lag med ÆliteFlo. Lysherd i 2 sekunder.
9. Puss og høyglanspoler.
10. Forsegl med Fortify og etterherd i 10–20 sekunder. Dette vil gi
bedre kanttilslutning, og redusere slitasje og misfarging.
11. Husk å fjerne tråd.

informasjon@norskorthoform.no

Æliteflo™ LV Radiopaque

4
Den nye Æliteflo LV Radiopaque (lavviskøs) har de samme gode
egenskaper som tidligere, men mye bedre viskositet og røntgenkonrast.
18715
18716
18708
18711
18712

Æliteflo LV refill
1,5 g A2
Æliteflo LV refill
1,5 g A3,5
Æliteflo spisser
19 ga. Sort. 50 stk.
Æliteflo spisser
22 ga. Blå. 50 stk.
Æliteflo spisser
22 ga. Grønn. 50 stk.

PermaFlo

Produktbeskrivelse
PermaFlo er en lysherdende, flytende kompositt med ekstremt
god røntgenkontrast. 68% filler og 6 my filmtykkelse gjør
PermaFlo ideell til kl. III og V fyllinger, som en liner i kl. II
kaviteter og til sementering av laminater. PermaFlo I/E, en insisal
emalje-farge som er translusent, er ideell til sementering.
PermaFlo avgir dessuten fluor på lik linje med PermaSeal
fissurforseglingsmateriale.
UR2

14624

telefon 22 76 01 40

PermaFlo refill
2 x 1,2 ml. A2, A3, B1, Pearl opak eller Pink.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.
Black Micro Tips
100 stk.

telefax 22 26 02 30
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Bisfil™ 2B

: Klinisk teknikk :
Permaflo Pink

Produktbeskrivelse
Kjente problemer ved posteriore komposittfyllinger er postoperativ sensibilitet og dårlige kontaktpunkter. Post-operativ
sensibilitet skyldes dannelsen av spalter mellom tann og fylling,
en konsekvens av komposittens polymerisasjonskrymping, som
er større enn styrken mellom tann og bondingen. Hvis krefter
som utløses under polymeriseringen av kompositten kunne
minskes, ville sjansene for post-operativ komfort øke. En måte å
løse dette er å bruke Bisfil 2B, en lettflytende, kjemisk herdende
kompositt som først herder mot kavitetsveggene slik at
krympingen som forårsaker spalter ikke skjer her. Forbedret
marginaltilslutning forhindrer mikrolekkasje.

4

15651
16608
15644
15643

Bisfil 2B Duo-Syringe
10 g inkl. blandespisser
Bisfil 2B Mixing tips
30 stk.
Bisfil 2B øk. pk. Universal
2 x 5 g base/katalyst
Bisfil 2B øk. pk.
2 x 5 g base/katalyst A3/A3,5

Brukes ved 5. klasse-fyllinger hvor rotstrukturen er eksponert og
kan dekke over gingiva når dette har trukket seg oppover.

Etter preparering
og bonding bygges
restaureringen
lagvis med
Permaflo Pink.

Man kan dekke
over hvite rotflater
hvor tannkjøttet
har krøpet oppover
og gingivektomi
ikke er et alternativ.

Metallmaskering

Appliser et
tynt lag med
Æliteflo
opaque shade
over eksponert metall og
lysherd i 20
sekunder.

Opaquer

Produktbeskrivelse
Opaquer brukes til å maskere mørke metallflater. Opaquer er et
tokomponent kjemisk herdende materiale. For å forenkle
appliseringen og unngå renning, kan materialet lysherdes uten
at dette påvirker den kjemiske herdingen. Opaquer systemet er
et Bis-GMA basert resin og kompatibel med de fleste komposittmaterialer. Når Opaquer brukes sammen med en metall primer
(Primer B i All Bond® 2), oppnår man en ekstrem binding mellom
metall og kompositt.

Preparer til
laminater.

Appliser
Æliteflo
på laminatet
med Black
Mini tip. Legg
merke til
opasiteten på
PermaFlo.

Etter
sementering.

Bisfil 2B

Tannen isoleres.

Bruk Stevenson
matrise.

Appliser bonding
med høy bindingsstyrke og som binder
til kjemisk herdende
kompositt før
applisering av Bisfil
2B.

Bisfil 2B fyller ca. 2/3
av kaviteten.
Topplag legges med
en hybridkompositt.
Puss og poler.

Ets.

Teknikk
1. Rengjør metalloverflaten.
2. Sandblås eller abrader med en grov diamant. Skyll og blås.
3. Trykk ut en dråpe Primer B og appliser to lag på den preparerte
metalloverflaten. Lufttørk.
4. Trykk ut en dråpe av catalyst (Opaquer A) og en dråpe av base
(Opaquer B) og bland sammen med en pensel.
5. Appliser et tynt lag over metallflaten og vent ett minutt på at
materialet herder. Om nødvendig, lysherd i 5–10 sek. for å unngå
renning. Et oksygen inhibisjonslag vil vise seg på overflaten av
materialet når herdingen er komplett slik at komposittmaterialet kan
nå bondes direkte til denne overflaten.
6. Appliser ønsket kompositt lagvis og avslutt som vanlig.
15490
15510
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Opaquer refill
3 ml Catalyst (opaquer A)
Opaquer refill
3 ml Base (opaquer B)
Light, Universal

bestilling@norskorthoform.no

Bilder gjengitt med tillatelse fra Tannlege Harald Prestegaard MNTF

Lysherdende kompositt.

telefon 22 76 01 40

Bisfil 2B herder først mot
kavitetsveggen slik at krympingen som forårsaker spalter,
ikke skjer her! Forbedret
marginal tilslutning forhindrer
mikrolekkasje i motsetning til
lysherdende kompositt.

telefax 22 26 02 30

Bisfil™ II

Ælite™ Aesthetic Enamel

Produktbeskrivelse
Biscos komposittserie med nanofillerpartikler gir deg muligheten
til å skape naturtro tenner. Kompositten er utviklet ved hjelp av
tannleger i USA og Europa for å tilfredsstille de krav som stilles
til et moderne restaureringsmateriale.
Produktbeskrivelse
Bisfil II er en fast, kjemisk herdende posterior hybrid kompositt
med 86% filler som består av syreetset strontiumglass og restbehandlet mikrosilika. Bisfil II kondenseres inn i kaviteten opp til
dentin/emalje grensen, sikrer kontaktpunkt, trekkes mot veggene
av kaviteten og gir en sikker forsegling av dentinkanalene.

Ælite Aesthetic Enamel er en lysherdende, forsterket kompositt
med nanofillpartikler til bruk kun anteriort. Enkel å polere
kombinert med styrke, gjør at dette også kan brukes som
toppsjikt posteriort.
UR2

Teknikk
1. Tannen bør isoleres. Det anbefales å bruke pimpesten mens du
venter på anestesien. Når man preparerer, fjernes kun det som er
nødvendig, det vil si den gamle restaureringen, og all emalje får stå
igjen selv om den ikke er understøttet.
2. Videre trengs riktig matrise og trekile. Anbefalt matrise er
Stevenson matrisesystem (se s. 66). Matrisen plasseres interproksimalt. En kile med riktig størrelse plasseres interproksimalt.
Med denne teknikken skal man ikke bruke kilen for å oppnå
separasjon av tennene. Man skal kun oppnå at det blir tett
gingivalt.
3. Et bondingmateriale med høy bindingsstyrke (All-Bond® 2 eller
One-Step™) appliseres i henhold til bruksanvisningen.
4. Bland materialet godt, og appliser i kaviteten med Centrix sprøyte
og High Viscosity Accudose tipper. Bisfil II har en ekstrem interessant karakteristikk, den gjennomgår tre distinkte faser under
polymerisering. Først er den plastisk, så får den en gummi type
konsistens. Under denne andre fasen er Bisfil II kondenserbar.
5. Materialet kondenseres slik at man oppnår gode kontaktpunkter
og god adapsjon til det pulpale gulv. Denne fasen varer i 15–20
sekunder. På slutten av andre fase blir materialet meget hardt.
På dette tidspunktet må kondenseringen avsluttes, hvis ikke vil
kompositten brekke.
6. Fyll ca. 2/3 av kaviteten.
7. Et tynt lag med ufylt resin (One-Step) pensles på den herdete
kompositten og dekkes med en lysherdende hybrid kompositt.
Den lysherdende hybrid kompositten appliseres lagvis, og hvert lag
polymeriseres.
8. Matrise og kile fjernes og fyllingen justeres inn i okklusjon/
artikulasjon. Det anbefales å bruke pusseskiver approksimalt.
9. Når fyllingen er polert, etses det i 5 sekunder. Skyll og tørrlegg.
Fortify appliseres, blåses helt tynn, og man fjerner overskudd
approksimalt med tanntråd.
10. Deretter lysherdes fyllingen bukkalt, lingualt og okklusalt.
15645
15646

UR2

Ælite Aesthetic sprøyter
4 g. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4, Bleach, Incisal Frost, Incisal Clear, eller
Incisal Light Gray.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.
Ælite Aesthetic kapsler
15 stk. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4, Bleach, Incisal Frost, Incisal Clear, eller
Incisal Light Gray.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Ælite All-Purpose™ Body

Produktbeskrivelse
En lysherdende mikrohybrid som er enkel å forme og blir der du
appliserer den. Ælite All-Purpose Body stemmer overens med
translucensen og opasiteten i naturlige tenner. Ælite All-Purpose
Body gir optimale poleringsmuligheter samt styrken som trengs
til posteriore restaureringer.
UR2

UR2

Bisfil II 1-1 pk.
2 x 7 g base/katalyst
Bisfil II øk. pk.
2 x 14 g base/katalyst

informasjon@norskorthoform.no
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Ælite All-Purpose Body
4 g. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, D3, Light Opaque eller
Dark Opaque.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.
Ælite All-Purpose Body kapsler
15 stk. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, D3, Light Opaque eller
Dark Opaque.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

telefax 22 26 02 30
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Ælite™ LS Packable

4

Ultra-Blend® Plus

Produktbeskrivelse
Ælite LS er markedets første og eneste lysherdende kompositt
med liten eller ingen krymping. De kliniske implikasjoner ved
lysherding (krymping) av kompositt er mange; spaltedannelser,
dårlig adhesjon, bakterieinntrengning, væskegjennomtrengning,
sekundær karies, dannelse av mikroorganismer, postoperativ
sensibilitet, pulpairritasjon, spenningsfrakturer og sprekker i
kusper/emalje og tyggesmerter. Ælite LS er kondenserbar og har
en krymping på 1,4 % i volum, som er den laveste krymping
noen lysherdende kompositt kan vise til i dag. 88% filler i vekt
i kombinasjon med lav krymping gjør den ideell til bruk i
posteriore restaureringer. Enkelt å oppnå okklusal kontur og
anatomi, proksimale overflater og interproksimale kontakter.
Ælite LS har røntgenkontrast og skal brukes med 4. eller 5.
generasjons bondingmaterialer som All-Bond® 2 eller One-Step®,
og en komposittforsegler som Fortify™ eller Fortify Plus.
Ælite LS er indikert for 1. og 2. klasse restaureringer eller som et
konusoppbyggingsmateriale.

Viktig informasjon
Ultra-Blend Plus er ikke en dentinbonding. Appliser på tørre
flater. Der hvor høy styrke er viktig, bruk en egnet dentinbonding. Bør oppbevares i kjøleskap hvis den ikke brukes daglig.

15761

Teknikk
1. Velg ønsket farge.
2. Isoler tannen og preparer konvensjonelt. Rengjør med pimpesten
og Cavity Cleanser™/Consepsis, eller vann.
3. Ets tannen i henhold til fabrikantens instruksjoner.
4. Appliser bondingmateriale som All-Bond 2 eller One-Step i henhold
til bruksanvisningen.
5. Appliser Ælite LS og legg 1–2 mm lagvis opp til
dentin/emaljegrensen og lysherd hvert sjikt. Det siste laget med
Ælite LS skal lysherdes i 40 sekunder.
6. Sjekk okklusjon og start høyglanspolering.
7. Etter høyglanspolering, skyll med vann og ets med fosforsyre
15-20 sekunder.
8. Skyll og blås tørt.
9. Appliser Fortify Plus i et tynt lag. Blås med luft for å unngå
overskudd.
10. Lysherd i 10 sekunder.
UR2

Produktbeskrivelse
Ultra-Blend Plus er et unikt lysherdende materiale med røntgenkontrast som inneholder kalsiumhydroksyd og hydroxylapatitt i
en uretandimetakrylatbasis. Ultra-Blend Plus brukes som en
kavitetsliner og/eller basemateriale før applisering av kompositt
eller amalgam. Kan også brukes til pulpakapping ved reversibel
pulpitt.

Ælite LS Packable
4 g. A1, A2, A3, Neutral Enamel eller Yellow Gray Enamel.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

14624

Ultra-Blend Plus
4 x 1,2 ml
Black Micro tip
100 stk.

Cracked Tooth model

Produktbeskrivelse
Cracked Tooth model viser hvordan og hvorfor en krakelert tann
forårsaker sensibilitet og pulpairritasjon. Den ene siden av
modellen viser en sprekk mellom amalgam og kusp med en
irritert pulpa, og på den andre siden en krone som forhindrer
sensitivitet og beskytter pulpa.

Pasienten ser raskt hvorfor tannen gjør vondt og hvorfor nerven er blitt betent.

15051

64

bestilling@norskorthoform.no

Cracked Tooth model

telefon 22 76 01 40
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Fyllingshjelpemidler

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

Stevenson Ring

Bruk Stevenson Ringer og Stevenson Matriser for optimal
kontaktpunkt ved direkte posterior kompositt.

Kavitet ferdig preparert.
Stevenson seksjonsmatrise, kile og
Stevenson ring er plassert for å sikre kontaktpunkt.

5

Produktbeskrivelse
Stevenson Ring er laget av superelastisk nikkel titan. Gir økt
styrke og holdbarhet og vil ikke ekspandere over tid. De vformede bena er laget av plast, forsterket med glassfiber som
gir eksepsjonell retraksjon! Den vil ikke kollapse inn i store
kaviteter selv når kuspen mangler. Den unike formen utfyller
kilen, i stedet for å være i veien. Vinkelen på ringen er endret
for å gjøre det lettere å utføre flere restaureringer samtidig.
Universal Stevenson Ring (grønn) kan brukes til multiple
restaureringer og kan også settes over hverandre. Narrow
Stevenson Ring (gul) er utviklet for optimal separasjon på
mindre tenner.
Viktig informasjon
Ved bruk av flere ringer settes ringen først mesialt, så distalt.
Dette uttaler en av dine kollegaer
I over 15 år har jeg hatt gleden av å bruke seksjonsmatriser på godt over
halvparten av klasse II fyllinger i min praxis. Det begynte med de
originale Palodent Bi-Tine ringene, som ble funnet opp av tannlege Alvin
Meyer i 1986, via Garrison Composi-tight rings, Danville Contact
Wedge, Triodent V og V-3 (som for øvrig solgte seg til Dentsply/Caulk
og bærer navnet Palodent Plus). Men utviklingen går videre og endelig
kunne jeg begynne å bruke Stevenson Dental Research sine SMS –
Sectional Matrix System som er det beste systemet på markedet i dag.
Hvis du som tannlege enda ikke har prøvd seksjonsmatriser, hvorfor ikke
begynne med det beste?
Henning Myhre
Tannlege MNTF, Larvik
18485
18497
18496

Stevenson V-Ring Intro Pakke
2 stk. ringer, kiler, 60 stk. matriser 4,5, 5,5 og 6,5 mm
Stevenson V-Ring
Grønn, 2 stk.
Stevenson V-Ring
Gul, 2 stk.

Stevenson Matriser

Produktbeskrivelse
Å skape en naturlig overgang er umulig med konvensjonelle
matriser. Stevenson matrisene har en utpreget marginal kant.
Det er lett å se rundt toppen av matrisen noe som gjør finishingen enklere.
3D form gir bedre motstand ved applisering. Tykkelsen er 30 my
selv om de føles sterkere. S-formet vertikal kontur gir rett
anatomi til den proksimale overflaten og gjør at matrisen ”glir”
forbi gingiva i stedet for å ”bukle” seg på kanten.
Matrisene gir optimal anatomisk riktig restaurering og sikrer
minimalt med overskudd og nødvendig polering. Matrisene er
enkle å applisere grunnet plasseringstuppen øverst på matrisen,
og de er enkle å fjerne grunnet hullet i vingene.
Leveres i 4,5, 5,5 og 6,5 mm for alle applikasjoner, hvor 5,5 mm
er mest universal.

18493
18494

bestilling@norskorthoform.no

Stevenson ring og
matrise fjernes.
Restaureringen har gode
marginale konturer og
vide kontaktpunkter.

Nytt produkt

18498
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Fylling er lagt.

Stevenson Matriser 4,5 mm
100 stk.
Stevenson Matriser 5,5 mm
100 stk.
Stevenson Matriser 6,5 mm
100 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Nytt produkt

Nytt produkt

Stevenson kiler

Jiffy® Proximal Saw

Produktbeskrivelse
Bruk av kiler er helt nødvendig for å få best mulig forsegling.
Kilene er enkle å applisere på grunn av gripehullet og således
enkle å fjerne med Pin-Tweezer. Kurvaturen sikrer enkel
plassering uten å skade gingiva.
18488

Produktbeskrivelse
Jiffy Proximal Saw er en tynn stålstrip med sagtenner på en side.
Ypperlig til bruk ved sementering av laminater for å fjerne overskudd mesialt. Kan autoklaveres.
12931

Jiffy® Proximal Saw
6 mm. 12 stk.

Stevenson kiler
100 stk. S, M eller L (hvit, rosa eller lilla)
Nytt produkt

Bite-x Articulating Paste

Nytt produkt

Stevenson Forcep/spesialtang
2061

Produktbeskrivelse
Utmerket til å finne interferenser både ved krone-/bro- og
fyllingsterapi. Bite-x er vannoppløselig.

Produktbeskrivelse
Spesialtang for enkel applisering av ringene.
18491

5

OBS! Ved sementering av laminater må alltid justeringer gjøres
på tann!

Stevenson Forcep/spesialtang 2061
1 stk.

14167

Bite-x Articulating Paste

Nytt produkt

Stevenson Pin Tweezer/pinsett

Produktbeskrivelse
Nålen og korresponderende hull i pinsetten sikrer plasseringen
av matrise og kile samtidig som det forenkler å ta de ut etter
lagt fylling. Ofte må man bruke stor kraft og med Pin-Tweezer
gjøres dette trygt og med full kontroll. For å spare tid kan disse
pinsettene gjøres klare med riktig matrise og kile og legges på
brettet klart til bruk.
18492

Stevenson Pin Tweezer/Pinsett
1 stk.

informasjon@norskorthoform.no

Nytt produkt

Modeling Resin

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kompositter “klisser” mer og bonding gir svekket adaptasjon mellom
komposittlagene. Bruk Modeling Resin som et fuktmiddel for
lettere å forme til kompositten og slik at materialet ikke kleber
til instrumentet, ei heller løsner fra tannen.
For ytterligere informasjon, se kap. 4.
14414

telefon 22 76 01 40

Modeling Resin
2 x 1,5 g med spisser

telefax 22 26 02 30
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Flexi Wedge

Nytt produkt

CoMax komposittpistol

Produktbeskrivelse
CoMax komposittpistol gjør det enkelt å applisere kompositt.
Lett å lade. Ergonomisk håndtak. Alle metalldeler er av rustfritt
stål og alle gjenger er skjulte. Plastikken i håndtaket er spesiallaget for å eliminere risikoen for stress og sprekkdannelser. Kan
autoklaveres.
15805

5

CoMax komposittpistol

Palodent matriser

Produktbeskrivelse
Flexi Wedge er ypperlig i bruk sammen med Palodent matriser,
og vanlige matriser i II kl. restaureringer hvor det kan være
vanskelig å få optimal matrisetilpasning på grunn av konkavitet
gingivalt eller hvor det er et stort approksimalrom. Kilene har
design som tar hensyn til papillens anatomi og fysiologisk tannmobilitet, og kommer i mange størrelser. Bruk én kilestørrelse
større enn hva du ville brukt dersom du ville valgt trekile, da
legger plastkilen tilstrekkelig press på matrisekanten, uten å
deformere den prekonturerte delen av Palodent matrisen som
gir gode kontaktpunkter. Du oppnår best mulig fyllingstetthet
og kantadaptasjon, samtidig som kilen ikke lager tannens kontaktflater helt rette. Vanlige trekiler har en tendens til å flate ut
papillene, dette problemet unngår du ved å bruke Flexi Wedge.
14452
UR2

Produktbeskrivelse
Skjellformede matriser i stål som gir naturlig anatomi og en tett
positiv kontakt med tilstøtende tannstruktur. Kan brukes både til
kompositt og amalgam. Matrisen settes interproksimalt
og holdes på plass med kiler og ringer. Hver matrise har et lite
spor som indikerer hvor den skal plasseres mot den okklusale
overflaten. Matrisene kan steriliseres i autoklav eller med Optiprep Ultra. Matrisene kan også enkelt steriliseres i stolen ved
hjelp av en spritflamme.
17851
17856

Palodent standard
100 stk.
Palodent mini
50 stk.

Gets® konturerte matrisebånd

Produktbeskrivelse
Gets® konturerte matrisebånd er bedre kjent som Dixeland
matriser, fremstilt av et meget strekkfast rustfritt stålmateriale
slik at de ikke rives så lett under belastning/stress. Tykkelsen på
båndene er 0,25 mm.

Contoured Wood Wedges

12465

Produktbeskrivelse
Disse trekilene er anatomisk konturerte med en såvidt kurvet tip
for å forhindre piercing av gingiva. Finnes i bransjens 2 minste
størrelser, 11 mm og 12 mm, samt 13, 15,
og 17 mm. Trekilene deler seg ikke og
misfarver ikke tannen eller restaureringen
når de tas ut.
18155

Trekiler
400 stk.

Produktbeskrivelse
Dead Soft matriser er de Originale Tofflemire® matrisebåndene
som er fremstilt av rustfritt stål. Dead Soft matriser er de
tynneste og mykeste matriser på markedet (0,25 mm).

11740

bestilling@norskorthoform.no

Gets® konturerte matrisebånd
50 stk. universal for premolar og molar.

Dead Soft matriser

11741

68

Flexi Wedge starter kit
400 stk.
Flexi Wedge refill
50 stk. Orange, grønn, lyseblå, rød eller lilla.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Dead Soft matriser nr. 1
36 stk.
Dead Soft matriser nr. 2 med tunge
36 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Omni-Matrix™

Låsbar Pinsett
14629

Produktbeskrivelse
Omni matriser er utstyrt med en skrumekanisme som er festet
til et konisk håndtak som justerer båndet rundt for å passe til
tannen. Ulike tykkelser på båndet gjør det enkelt å plassere
mellom tennene. Det patenterte, artikulerende hodet gjør det
ideelt til enhver kvadrant. Enkelt å fjerne, vri håndtaket godt
mot matrisen, og restaureringen er intakt i kaviteten.
Teknikk

Laschal PCF-D-75SP

Produktbeskrivelse
Laschal PCF-D-75SP er en autolock forceps, ideell til alle typer
matriser.
17865

Laschal PCF-D-75SP
1 stk.

5

Kofferdam

Matrisebåndet er tynt og formbart.

13005

Pinsett, låsbar

Omni-Matrix Refill rød, grønn og lilla
48 stk.

Paro matrise dispenser

Produktbeskrivelse
Med Paro matrisedispenser unngår du kontaminasjon.
Dispenseren leveres med 15 meter matrise på rull.
21263

Paro matrise dispenser

Produktbeskrivelse
Kofferdamduk uten rester av talkum eller kjemikalier. Et
høyrenset produkt for deg og dine pasienters helse. Friksjonen
mellom tann og kofferdam gjør at den forblir på plass. Høyeste
mulige rivestyrke. Den blå fargen gjør den perfekt til bruk ved
estetisk tannbehandling.
10271

Miltex pinsett

15925
10273
10274

Produktbeskrivelse
Denne pinsetten er et godt hjelpemiddel for applisering av
skjellmatriser. Pinsetten låser seg på enden og det oppnås et
godt grep på matrisen.
21970

Kofferdam talkfri 8060
15 x 15 cm, 36 stk.
Kofferdam latex- og talkfri 8080
15 x 15 cm, 20 stk.
Kofferdam hulltang
For mer info se side 81.
Kofferdam klammertang
For mer info se side 81.

Miltex pinsett

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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OraSeal® Caulk & Putty

Safedispenser

Produktbeskrivelse
OraSeal forseglingsmateriale er en hvit pasta som fester effektivt
til våt kofferdam, våt gingiva og mucosa, våte tenner, metaller
etc. Flere bruksområder åpenbarer seg jo mer man bruker disse
materialene. OraSeal brukes i de kasus hvor fullstendig forsegling
er vanskelig å oppnå med berørte tenner og/eller røtter. Oraseal
Putty er mer viskøs.
11839
11848
14626
17800
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OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml
OraSeal Putty
4 x 1,2 ml
Black Mini Brush Tips
100 stk.
Impulse sealer
Sprøytebeskyttelse, 250 stk.

Produktbeskrivelse
Tanntrådholder i metall gjør det lettere hygienisk sett, du er aldri
i kontakt med selve tanntråden og unngår kontaminasjon.
Dispenseren er tung og har gummiben som gjør at den står like
stabilt på benken som på brettet. Leveres med og uten tanntråd,
enkel eller dobbel.
21262
21264
21265
17853

Seek® & Sable Seek®

Safedispenser silver
Safedispenser hvit
Safedispenser dual
Safedispense tanntråd
100 meter

Logi Bloc

Produktbeskrivelse
Med Seek kan man raskt og enkelt identifisere karies. Seek
utelukker ikke behovet av veletablerte metoder med ekskavator
for kariesindikering. Hensyn skal alltid tas til relative variasjoner
i hardheten. Seek er et ytterligere hjelpemiddel for identifisering
og fjerning av karies. Enklere å identifisere karies i vanskelige
områder eksempelvis ved emaljeoverheng i en 1., 2. eller 3.
klasse preparasjon. Seek forhindrer også overekskavering ved
dype kariesangrep. Sable Seek er på grunn av grønnfarven unik
til identifisering av rotsprekker og åpning i kalsifiserte kanaler.
Viktig informasjon
Ha en liten sprayflaske med hvit eddik på kontoret som forbehandling av organiske flekker som Seek og Sable Seek om det
søles på klær. Hvit eddik er mer skånsomt enn natriumhypoklorid og hydrogenperoksyd på hvite og farvede klær som kan
vaskes. Spray direkte på flekken og gni lett inn med en ren klut.

Produktbeskrivelse
Stabiliserer kjeven og reduserer tretthet. Hjelper pasienten til å
holde munnen oppe uten å bli trett, mens du selv har full oversikt over arbeidsområdet. Et unikt hjelpemiddel.
Viktig informasjon
Kan autoklaveres. Må ikke tørrsteriliseres. Latexfri.
14499

Logi Bloc
Xtra small, small, medium eller large.

PropGard™

Teknikk

Appliser Seek.
La stå i 10 sek.

17230
17231
14626
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Skyll med luft
og vann.
Blås tørt.

Rød farve
indikerer kariøst
dentin. Fjernes
med saktegående
rosenbor eller
ekskavator.

Seek
4 x 1,2 ml
Sable Seek
4 x 1,2 ml
Black Mini Brush Tip
100 stk.

bestilling@norskorthoform.no

Reappliser
Seek. Skyll
og sjekk at
all karies er
fjernet.

Produktbeskrivelse
Munn- og tungeholder som forhindrer kontaminasjon fra tunge
og at pasienten lukker munnen.
Viktig informasjon
PropGard anbefales ikke å autoklaveres, men kun kalddesinfisering. Dette er ikke noe som skal inn i blodbanen. Bruk først
OptiPrep Ultra i ultralydbadet, deretter et desinfeksjonsmiddel.
11877

12461

PropGard Kit
10 x høyre/10 x venstre,
5 x Large soft/gul, 5 x Regular hard/lilla
Tongue Guard refill
Høyre/venstre. 5 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Self-Span

Artifol Rubber Handle

Produktbeskrivelse
Self-Span er en kinn- og leppeholder i klar plast som frilegger
områder i det fasiale og bukale området. Forenkler sementering
av fasetter, brackets og 5. kl. fyllinger. Self-Span passer til
voksne så vel som til barn. Kan autoklaveres.

Produktbeskrivelse
Det fleksible Bite Fork systemet består av to buede pinsetter og
en gummiholder. Pinsettene settes enkelt inn i holderen.
Pinsettene er spesielt gode til å holde på de tynneste foliene. Til
bruk av folie som er 75 mm bred må to pinsetter samt holder
benyttes. Pinsettene leveres separat.

13930

Self-Span
3 stk.

Viktig informasjon
Gummiholderen kan autoklaveres opp til 150 °C.

Artikulasjonspapir

23751

Artifol Rubber Handle

Artifol Approximal
Contact Forcep
Produktbeskrivelse
Ensidig og tynt artikulasjonspapir (8 my). Leveres med dispenser.
15580
15583
15584
15586
15587

Artikulasjonspapir
20 meter, blå
Artikulasjonspapir
20 meter, grønn
Artikulasjonspapir
20 meter, rød
Artikulasjonspapir
20 meter, hvit
Artikulasjonspapir
20 meter, sort

5

Produktbeskrivelse
Artifol Approximal Contact Forcep er en pinsett for rask og
nøyaktig tilpasning av restaureringer i kombinasjon med Artifol®
12 my Metallic folie 8 mm. Enkel å håndtere og lett å sette inn
folien. Den sterke klemmen gjør at okklusjonsfolien sitter stramt
på begge sider og gir nøyaktig informasjon.
23754

Artifol Approximal Forcep

Artifol Metallic Rød BK35

Artikulasjonspapir pinsett

Produktbeskrivelse
Pinsetten gjør det enklere å komme til langt bak i munnen
samtidig som den holder artikulasjonspapiret rett.
23750

Artikulasjonspapir pinsett
Rett eller buet

Produktbeskrivelse
Artifol® 12 my Metallic er en high-tech testfolie med klare
forbedrede egenskaper. Denne test-folien er fremstilt av metallisk
polyester film på kun 12 my. Kombinasjonen av et nytt fargekodesystem og en metallisk folie gir flere fordeler. Denne filmen
gir utmerket fargeoverføring. For høye punkter kan lett lokaliseres
spesielt på porselen eller høyglanspolerte metalloverflater.
Filmen er antistatisk og kan brukes uten pinsett. Folien har
ekstrem høy rivestyrke og er ideell til kontroll av resiliens.
Baksiden av folien er av metall, så det er enkelt å vite hvilken
side som gir farge. Ideell for å sjekke approksimale kontaktpunkter ved sementering av kroner og broer grunnet styrke,
elastisitet og kun 12 my filmtykkelse.
Viktig informasjon
Et godt tips er å sette inn papiret med vaselin. På denne måten
vil du alltid få fargeoverføring på tann
15582

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Artifol Metallic Rød BK35
20 m, ensidig og 8 mm bred

telefax 22 26 02 30
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Okklusjonsspray

Bisco Foam Pellets

Produktbeskrivelse
Skumgummipellets til applisering av diverse materialer.
17550

17260

Bisco Foam Pellets
800 stk.

Microbrush Plus

Okklusjonsspray
100 ml, Rød, grønn, blå eller hvit

Metal Strips
5
Produktbeskrivelse
Fremstilt av rustfritt 18/8 stål som gjør de ekstremt fleksible og
samtidig gir høy styrke for å tåle alle bevegelser. Den lange levetiden skyldes diamantbelegget som består av ultrafine partikler
og er satt på elektrolytisk. Metall stripsene er farvekodet og
leveres i fire kornstørrelser: 200 (Rød) Extra grov, 300 (blå) grov,
600 (grønn) medium, 1000 (gul) fin.

Produktbeskrivelse
Microbrush Plus gjør at man kommer til i små områder hvor
man ikke når frem med børster eller lignende. Microbrush Plus
leveres i en dispenser som reduserer risikoen for kontaminasjon.
Når boksen er tom er det enkelt å skifte til ny boks uten å
komme i kontakt med appliseringskostene.
17846

14990
14992
14993
14994

GC Metal Strips
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 1000 (gul) fin
GC Metal Strips
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 200 (Rød) Extra grov
GC Metal Strips
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 600 (grønn) medium
GC Metal Strips
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 300 (blå) grov

17854
17849
17848
17847

Microbrush Plus regular PR 400
400 stk. Lilla, rød, blå og grønne.
Microbrush Plus Fine med dispenser
400 stk. Rosa og gule.
Microbrush Plus Fine refill
400 stk. Rosa og gule.
Microbrush Plus SuperFine
400 stk. Hvite.
Microbrush dispenser

Compo Strip

Produktbeskrivelse
Ekstremt tynne og fleksible metal strips med diamantbelegg kun
på en side. Midten av stripsen er fri for dimantbelegg og tynnere
enn tanntråd som forenkler innføring. Compo-Strip er farvekodet og leveres i tre kornstørrelser: blå, 60 my, rød, 45 my og
gul, 25 my.
14991
14995
14996
14997
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Compo Strip
Blå. 6 stk.
Compo Strip
Rød. 6 stk.
Compo Strip
Gul. 6 stk.
Compo Strip
Assortert. 6 stk.

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Composite organizer large

Produktbeskrivelse
Composite Organizer er fremstilt av polykarbonat. Den er lett
transportabel i en hånd, tar liten plass men har allikevel plass til
30 sprøyter. Egner seg ypperlig for oppbevaring av komposittsprøyter.
21371

Plastic organizer

Produktbeskrivelse
En utmerket måte å få orden på komposittmaterialer og
tilbehør. Du bestemmer selv hvordan du ønsker å inndele
boksen.
15471
15472

Composite organizer large

Plastic organizer small
1 stk. 23 x 12 cm.
Plastic organizer large
1 stk. 36 x 22 cm.

Composite organizer small
5

Produktbeskrivelse
Composite Organizer small er en organizer i lite format uten
skuffer og med plass til 14 sprøyter. Denne er laget av akryl
istedet for karbonat. Anbefales til individuelle oppsatser.
21376

Composite organizer small

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Centrix Mk IIIp™ C-R Syringe

Centrix High Viscosity
Accu-Dose

Produktbeskrivelse
Centrix sprøyten passer til alle type spisser og kapsler. Enkel og
effektiv lading av spisser på grunn av stiftarmen. Kompakt
pistolgrep gir ekstra kraft for lett å presse ut høyviskøse
kompositter, sementer med mer. Kan autoklaveres.
23960

Produktbeskrivelse
Ideell til applisering av kompositter, sementer og glassionomer i
vanskelig tilgjengelige områder. Orangefarvet for å unngå for
rask herding av lysherdende materialer. Enkle å fylle direkte fra
blandeblokk eller sprøyte. High Viscosity er ideell for applisering
av høyviskøse kjemisk - og lysherdende kompositter (Bisfil II),
konusmaterialer (BisCore), i 1., 2., 3. og 5. klasse fyllinger og
rundt kroneprepareringer, uten spill av materiale.
15802

Centrix Mk IIIp C-R Syringe

Centrix High Viscosity Accu-Dose
100 stk.

Centrix Low Viscosity

Centrix Mk IIIp m/metalltip
5

Produktbeskrivelse
Til applisering av sementer, tyntflytende kompositter og glassionomer. Den vinklede spissen gir meget god tilgjengelighet i små
kaviteter, undersnittsområder etc. Spissen kan klippes til slik at
åpningen passer for mer viskøse materialer. Orangefarvet for å
unngå for rask herding av lysherdende materialer.
Produktbeskrivelse
Centrix EZ syringe har en metallspiss på enden som gjør at den
er sterkere og holder lenger. Sprekker ikke like lett når det skal
trykkes ut høyviskøse materialer og skal tåle autoklavering opptil
flere hundre sykluser.
15804

15800

Centrix Low Viscosity
100 stk.

Centrix Needle Tubes and plugs

Centrix Mk IIIp m/metalltip

Centrix S/Class® CR
Syringe metal

Produktbeskrivelse
Enkel applisering av lavviskøse materialer (Bisfil 2B) på vanskelig
tilgjengelige områder som f.eks. i rotkanaler og dype okklusale
fyllinger. Metallspissen kan bøyes i alle vinkler. Needle Tip gjør
det enkelt å fylle enhver preparasjon uten spill av materiale.
Orangefarvet for å unngå for rask herding av lysherdende
materialer.
15801

Centrix Orange needle Tubes and plugs
100 stk.

Produktbeskrivelse
Centrix S/Class CR er fremstilt i 18/8 stål og med livstidsgaranti
tåler denne det meste. Ligger godt i hånden, kan virke litt tung i
starten men meget hygienisk, renslig og delikat.
15803
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Centrix S/Class® CR Syringe metal

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Instrumenter, rengjøring
og desinfisering

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

Microlux Fiber Optic







 
 

 







 
 

 

Microlux Fiber Optic
Gjengitt med tillatelse fra Microlux.





Produktbeskrivelse
Microlux er et skyggefritt LED-lys og et ideelt hjelpemiddel til
diagnostisering av karies, tannstein og ved kirurgi. Har du
Microlux kan du supplere med spisser. Ved blekebehandling er
det lurt å bruke Microlux for å sjekke eventuelle hvite flekker
og/eller sprekker før behandlingen settes i gang.

To visualize anterior proximal caries
place the probe
on the labio-cervical region of the
tooth and examine
the surface from
the lingual with a
mouth mirror.

To visualize posterior proximal decay,
place probe on the
cervical area of the
tooth, bucally or
lingually.
Light passes into
the cervical tooth
structure and then

 
 
radiates
occulusally.
Caries appear as a



dark shadow
on the occlusal sur
 
 
face.
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For deg som allerede kjenner Microlux, et hjelpemiddel til diagnostisering av karies og tannsten, kan du nå få et fiberoptisk
lys med 1 mm intensitet for endodonti. Supert hjelpemiddel
også til kirurgi. Har du allerede Microlux kan du altså supplere
med enten det nye endolyset, fiberoptisk speil eller LED lysguide.
Se også side 119.













Sub-gingival calculus can be


detected by placing
the light source
either bucally or
lingually in the gin

gival region.
Calculus will appear
dark in contrast to
the translucent
enamel and dentin
above and below
the gingiva in the
cervical region.

Posterior caries can
be also detected
using the Endo Lite
fiber tip. Place the
lighted
fiber

  tip  


interproximally
under the
 marginal




ridge. View from
the occlusal. This

 

method
often







shows caries with


high definition.







To locate the orifices
of

 a root canal,


place the light
source on the bucal
or lingual cervical
region
of the
tooth.



 

The canal orifice
shows up as a dark
circle.























To detect a root
fracture, use the
Endo Lite fiber tip
and place it either
bucally or lingually
in the gingival sul
cus.
A fracture line will
appear dark via
transillulmination
from the outside to
the inside of the
canal.


Fiber Optic Mirror. Skyggefritt LED lys.

Nytt produkt
Endolys. Finn den 4. kanal!

Stevenson Forcep/spesialtang
2061

LED lysguide. Ypperlig til identifisering av tannsprekker.

19653
19651
19654
19652
19637
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Microlux endolys
Komplett m/håndtak
Microlux endolys 1 mm
(For deg som har Microlux håndtaket)
Microlux endolys refill
25 stk.
Microlux Fiber Optic Mirror
Microlux komplett
Med LED lysguide

bestilling@norskorthoform.no

Produktbeskrivelse
Spesialtang for enkel applisering av ringene.
For mer info se side 66 og 67.
18491

Stevenson Forcep/spesialtang 2061
1 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30



Nytt produkt

Stevenson Pin Tweezer/pinsett

Teknikk
Gjengitt med tillatelse fra Dr. Sigal Jacobson.

Produktbeskrivelse
Nålen og korresponderende hull i pinsetten sikrer plasseringen
av matrise og kile samtidig som det forenkler å ta de ut etter
lagt fylling. Ofte må man bruke stor kraft og med Pin-Tweezer
gjøres dette trygt og med full kontroll. For å spare tid kan disse
pinsettene gjøres klare med riktig matrise og kile og legges på
brettet klart til bruk.
For mer info se side 66 og 67.
18492

Before – tooth 22 implant No prep of the tooth
crown with the wrong
needed. Teeth 21, 11, 12
position and colur
will get composite veneers to match the implant
crown on 22.

The right size of the
template was selected

Tooth isolated and
retraction cord applied,
metal matrixes inserted
at the contact points,
tooth etched, washed
and bonded.

The right composite
applied and pressed on
the tooth surface.

A flowable composite
applied to the concave
side of the template
(optional).

The template pressed on
the uncured composite
that laid on the tooth.

Light cured.

Template removed as well
as retraction cord and
separators, excess of
composite trimmed from
periphery.

Result without polishing
the surface (final gloss is
from the template).

After finishing with the
second central incisor.

Preparing the lateral.

Stevenson Pin Tweezer/Pinsett
1 stk.

Nytt produkt

Uveneer

Scan QRkoden og se
presentasjon
av Uveneer

Produktbeskrivelse
Uveneer er autoklaverbare instrumenter og et flott hjelpemiddel
til kosmetisk tannbehandling. Du kan bruke Uveneer til å lage
midlertidige laminater mens du venter på dine porselenslaminater, eller lage de direkte i kompositt.
Uveneer kan også brukes til “mock-up” slik at du enkelt kan
demonstere/vise resultatet til pasient før du starter behandling.
Ideellt som måleinstrument for “gum lift” kasus. Du oppnår
perfekt form og ideell lengde.

6

Ved kl 4. og 5. fyllinger er Uveneer også et godt hjelpemiddel
og hvert instrument kan kjøpes individuelt.
Oppvoksing på modell før man starter på store arbeider er også
en stor fordel.

Finished case.

Final result.

Teknikkbeskrivelse Mock-up
• Appliser kompositt labialt, press instrumentet på overflaten og
lysherd, fjern instrumentet, fjern veneer, hold det i hånden
mens du pusser med en pusseskive. Demonstrer ferdig veneer
på tannen, bruk vaselin. På denne måten forstår pasienten
bedre hva som skal skje og kan lettere velge behandling.

Happy and smiling patient.

17756
UR2

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Uveneer kit
32 stk.
Uveneer refill
1 pk.

telefax 22 26 02 30
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Nytt produkt

Bisco NB Instrument sett

Modeling Resin

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kompositter “klisser” mer og bonding gir svekket adaptasjon mellom
komposittlagene. Bruk Modeling Resin som et fuktmiddel for
lettere å forme til kompositten og slik at materialet ikke kleber
til instrumentet, ei heller løsner fra tannen.
For ytterligere informasjon, se kap. 4.
14414

Modeling Resin
2 x 1,5 g med spisser

Bisco NB
komposittinstrumenter
6

Produktbeskrivelse
Biscos unike NB Instrument sett er designet av
Dr. Nasser Barghi. Settet består av 4 instrumenter;
NB Anterior, NB Okklusal, NB Carver og NB Mini
Plugger.

NB Anterior
Optimal anteriort
og til anatomi.

NB Carver
Interproksimalt.

NB Okklusal
Utmerket til
forming av
okklusalflater.

NB Mini Plugger
Rund plugger med
1.5 mm i diameter
og 2 mm for pakking av kompositt i
små proksimale
kasser og isthmus.

Bisco komposittinstrumenter

Mikroplugger
Avrundet stopper for
de minste kavitetene.

Maxiplugger
Avrundet stopper
for store kaviteter.

Magnum 1/2
Middelsstort instrument. Flate ender.

Proxima
Avlange spisser for
proksimale fyllinger.

FOSSA
Spesialinstrument
for okklusal fossamodellering.

Power Carver
For store
komposittfyllinger.

Flex Carver
Fleksibel carver for
komposittforming.

IPC Super Flex
Superfleksibelt
instrument for interproksimalforming.

IPT
Interproksimaltrim
mer for bruk i
posteriorområdet.

Contura
Buede spisser for
faciale og interproksimale flater.

15° Spatula Dualflex
Fleksibel, vinklet
spatel – forenkler
blanding på alle
underlag.

Sculptor

1011
Gingival trimmer

1012
Interproksimal trimmer

Alle Biscos instrumenter er fjærlette som gjør det
enkelt å forme til kompositten. Gode solide håndtak
gjør at du får et godt grep og god taktilitet.
Kompositten kleber ikke til instrumentene.
13325

10280

Bisco NB Instrument sett
1 x NB Anterior, NB Carver, NB Okklusal og
NB Miniplugger
Bisco kompositt instrument

Thompson komposittkniver
Produktbeskrivelse
Thompson kniv er et uunnværlig instrument for rask
og sikker fjerning av overskudd på alt av kompositter.
Hvite linjer kommer ofte av friksjon/varme generert
av pusseskiver. Ved bruk av Thompson kniver unngår
du denne varmefriksjonen som kan være årsaken til
fraktur av kompositt/ tann.
Viktig informasjon
Må ikke maskinvaskes. Arbeidsdelen er i hardmetall
og er loddet til stål. Hardmetall er meget sensibelt
for støt og slag. Ved autoklavering skal
instrumentene beskyttes med autoklaveringsposer
eller lignende.
19632
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Thompson komposittkniv 1011/1012

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Thompson
komposittinstrumenter

Easy Pneumatic Crown
and Bridge Remover II

Produktbeskrivelse
Thompson kompositt instrumenter er markedets beste
stålinstrumenter for applisering og konturering av
kompositt. De er laget av 100% rustfritt stål, ergonomisk
utformet håndtak, farvekodet og finnes i et stort utvalg.
Arbeidsdelen på instrumentene er behandlet med Titan
Nitrat som skaper en ekstrem glatt overflate uten
porøsiteter. Du kan applisere, kondensere og konturere
kompositt uten at kompositten følger med ut igjen. Den
ekstremt harde overflaten gir 40% lenger levetid
sammenlignet med vanlige stålinstrumenter. Håndtaket
er ergonomisk utformet og laget av et spesielt silikon som
er garantert å holde like lenge som selve instrumentet.
Utformingen gjør at du unngår tretthetsfølelse i hånden.
Tåler opp til 232 °C.

Produktbeskrivelse
Ny, forbedret utgave med slankere design og helt stillegående.
Easy Remover II er en pneumatisk krone- og broavtager, konstruert
for bekvem, rask og kontrollert fjerning av kroner og broer. Easy
Remover II er effektiv på såvel temporært som permanent
sementerte konstruksjoner. Fullstendig vedlikeholdsfri.
For ytterligere informasjon, se kapittel 11.
22403

GTX 6

GTX 9

Easy Pneumatic Crown and Bridge Remover II – Basic Kit
1 x broavtagerkrok, 2 x kroneavtagerkroker, fleksibel
nylontråd og instruksjons-CD.

Ribbond plugger
6

GTX 12

KPC1

Produktbeskrivelse
Ribbond Plugger ser ut som et vanlig gutta percha instrument
som er riflet på enden, noe som forenkler appliseringen av
Ribbond ned i kanalen betydelig. Ribbond Plugger bør også
brukes ved splinting for å sikre at Ribbond tråden kommer godt
inn approksimalt. Det er viktig at Ribbond materialet kommer i
tett kontakt med tannoverflaten slik at man unngår å fylle opp
med komposittmateriale.
15421

KPC2

Ribbond plugger

KPC3

Tooth Slooth II

KPC4
19636

Thompson kompositt instrument

Produktbeskrivelse
Et enkelt og effektivt instrument for diagnostisering av
kuspefrakturer, og til sementering av krone/bro og innlegg. Kan
autoklaveres.
Teknikk

1.
2.
3.
4.

Plasser konkavt område på topp av pyramiden på suspekt kusp.
Be pasienten bite ned med moderat press.
Test ut flere kusper og tenner.
Observer ansiktsuttrykk for respons på enten trykk eller ved slipp på
trykk.

13650

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Tooth Slooth II
4 stk.

telefax 22 26 02 30
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Ultrapak® Cord packer

Ribbond saks

Produktbeskrivelse
Pakkeinstrument spesielt designet for å forenkle pakkingen av
Ultrapak tråden. Instrumentet har et hode med en diameter
mindre enn tråden og kan derfor trenge inn i tråden slik at den
lettere glir ned i sulcus uten å skade gingiva. 45° vinkel mot
hodet med 3 sider gjør at man kan pakke tråden rundt
preparasjonen uten å snu på instrumentet ved pakking. Sidene
er riflet, noe som forenkler leggingen betydelig.
18004

Ultrapak Cord packer

Produktbeskrivelse
Ribbond saks er uunnværlig når du skal klippe til Ribbond.
Skjærer og klipper på en gang.
15423

Ribbond saks

Luxating Elevators

Ceramic G-Fox saks
Produktbeskrivelse
Periodontal ligamentkniv med konisk blad som komprimerer
tannkjøttsbuen, kutter membran og forsiktig letter tannen fra
festet. Minimal skade i tannkjøtt, raskere tilheling og behandlingen
er mindre stresset og traumatisk for både pasient og tannlege.

6

Produktbeskrivelse
Kirurgisk saks i rustfritt stål med porselensbelagt spiss gjør
denne saksen unik. Spissen er butt i enden, stikker ikke gjennom
tannkjøttet ved for eksempel klipping av suturer eller tråd nede i
lommen. Du kan klippe Ultrapak tråd, uten at den fliser seg opp.
18302

18300

Luxating Elevator
2 eller 3 mm

Luxating Elevators

Ceramic G-Fox saks

Utility Saks
Produktbeskrivelse
Periodontal ligamentkniv med ergonomisk og lite håndtak,
taggete spiss og konisk blad, som komprimerer tannkjøttsbuen,
kutter membran og forsiktig letter tannen fra festet. Minimal
skade i tannkjøtt, raskere tilheling og behandlingen er mindre
stresset og traumatisk for både pasient og tannlege.
Produktbeskrivelse
Utility er for å klippe til individuelle skinner og brukes når store
ting skal klippes fra myke så vel som harde plater.
22372

Utility Saks

18301

Luxating Elevator
2 eller 3 mm

Bisco Scaler H6/7

Ultra-trim saks
Produktbeskrivelse
Universell sigdformet scaler.
10280

Produktbeskrivelse
Ultra-Trim saksen gir presis form og trimming av skinnens kant
rundt de interdentale papillene ved utskjæringen av blekeskinnen. Det fjærbelastede håndgrepet gir bedre fingerspisskontroll enn konvensjonelle sakser.
22370

Ultra-trim saks

Bisco Scaler H6/7

Premier PF1 Instrument
DE S1 Carver

DE Carver D2

Produktbeskrivelse
Komposittinstrumenter i stål.
19634
19635
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bestilling@norskorthoform.no

DE S1 Carver
DE Carver D2

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Miltex pinsett

Artifol Approximal
Contact Forcep

Produktbeskrivelse
Denne pinsetten er et godt hjelpemiddel for applisering av skjellmatriser. Pinsetten låser seg på enden og det oppnås et godt
grep på matrisen.
21970

Produktbeskrivelse
Artifol Approximal Contact Forcep er en pinsett for rask og nøyaktig tilpasning av restaureringer i kombinasjon med Artifol® 12
my Metallic folie 8 mm. Enkel å håndtere og lett å sette inn folien. Den sterke klemmen gjør at okklusjonsfolien sitter stramt på
begge sider og gir nøyaktig informasjon.

Miltex pinsett

Låsbar Pinsett
14629

23754

Pinsett, låsbar

Artikulasjonspapir pinsett

Produktbeskrivelse
Pinsetten gjør det enklere å komme til langt bak i munnen samtidig som den holder artikulasjonspapiret rett.

Laschal PCF-D-75SP

Produktbeskrivelse
Laschal PCF-D-75SP er en autolock forceps, ideell til alle typer
matriser.
17865

23750

Artifol Approximal Forcep

6

Laschal PCF-D-75SP

Artikulasjonspapir pinsett
Buet eller rett

Kofferdam hulltang
Artifol Rubber Handle

Produktbeskrivelse
Det fleksible Bite Fork systemet består av to buede pinsetter og
en gummiholder. Pinsettene settes enkelt inn i holderen.
Pinsettene er spesielt gode til å holde på de tynneste foliene. Til
bruk av folie som er 75 mm bred må to pinsetter samt holder
benyttes. Pinsettene leveres separat.
Viktig informasjon
Gummiholderen kan autoklaveres opp til 150 °C.
23751

Produktbeskrivelse
Et presisjonsinstrument fremstilt av beste stålkvalitet. Garantert
alltid å klippe et jevnt, perfekt hull i kofferdamduken som ikke
vil revne. Mulighet for 6 forskjellige hullstørrelser som passer for
den minste anteriore tann til den største molar.
10273

Kofferdam hulltang

Kofferdam klammertang

Artifol Rubber Handle

Produktbeskrivelse
Ivory klammertang er fremstilt av beste stålkvalitet og er
garantert å vare i mange år. Klammertangens utforming sikrer
god tilgjengelighet i hele tannbuen og holder alle typer
klammere sikkert og uten vipp, også ved reversering.
10274

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Kofferdam klammertang

telefax 22 26 02 30
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Viktig informasjon
Man må alltid skylle instrumenter i vann før autoklavering. Optiprep kan gi et hvitt belegg grunnet + og - ioner i produktet.
Dette forsvinner når man skyller av i vann. Anbefales ikke å la
instrumenter ligge i Opti-prep i mer enn 10–15 minutter. Lengre
enn dette kan gi en seig, hvit hinne. Ionevandringen bygger opp
et tykkere og tykkere lag som til slutt blir som en seig masse.

Opti-prep Surface
desinfection spray

Produktbeskrivelse
Overflaterengjører som separerer den mikrobiologiske cellen fra
overflaten for siden å angripe cellemembranen som gir en
irreversibel skade på cellens vitale kjerne. En unik komponent i
materialet eliminerer duftmolekyler. Spray på og la virke i 1–2
minutter. Tørk av med glasshåndklæde/klut. Inneholder Glykol
og kan brukes på alle overflater/stoler.

Instrumentoverflaten er elektrostatisk
ladet. Biofilmen kleber til overflaten.

Instrumentet ligger i en Opti-prep
Ultra-løsning.Polymerer med både
positivt og negativt ladede partikler
utnytter det elektriske potensialet.

Overflateladningen nøytraliseres av
Opti-prep Ultra, slik at biofilmen løsner
fra overflaten.

Polymerene i Opti-prep Ultra danner en
beskyttende film som isolerer overflaten
og beskytter mot rekontaminasjon.
Resultatet er at 99,9 % av urenhetene
er fjernet.

14550
14560
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Opti-prep Surface desinfection spray
6 flasker x 600 ml

Opti-prep Ultra
1 x 600 g pulver

Picodent Kar

Opti-prep Ultra

Produktbeskrivelse
Multiresistente bakterier og Stafylokokker er en stor utfordring.
Opti-prep er et patentert system bygget på synergieffekt som
løfter biofilmen som beskytter de farlige mikroorganismer, slik at
protein går inn i cellen og blokkerer de cellulare enzymene og
stopper tilvekst – og cellen dør. Opti-prep er ikke basert på
enzymer da forskning viser at daglig bruk av desinfeksjons- og
rengjøringssystemer med enzymer øker risikoen for allergiske
reaksjoner. Opti-prep Ultra gir 120 liter væske og er bakteriedrepende i 16 timer. En polymerbasert væske til rengjøring og
dekontaminering av instrumenter. Brukes til rengjøringsbad,
skylling, ultralydbad og til effektiv rengjøring av saliva sugeanlegg. Opti-prep Ultra er unik til rengjøring av avtrykks-skjeer,
speil, turbiner, vinkelstykker, elektroder, rotkanalstifter,
endotenger, instrumenter med mer. Miljøvennlig og biologisk
nedbrytbart. Aldehyd-, klor- og fenolfri, som reduserer
nedbrytingen av gummi og silikon.

Produktbeskrivelse
Desinfiseringsbad av plast for rengjøring og desinfisering av
instrumenter, modeller etc. Badet leveres med hullet drypprist
og klart lokk.
21255

Picodent Kar
4 liter

Nytt produkt

Oliven-håndkrem

Blandingsforhold
1x10 gr til 2 liter varmt vann
Produktbeskrivelse
En meget behagelig og skånsom håndkrem fremstilt
av oliven. Passer alle hudtyper, også sensitiv hud.
19112
16007
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Oliven-håndkrem
200 ml
Oliven-håndkrem
5 x 200 ml

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Blekematerialer

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Dette er Opalescence PF

Nytt produkt

Det finnes flere tannblekingsmaterialer som kan hjelpe dine
pasienter å få tilbake sine hvite tenner. Den engelske forkortelsen PF står for potassium nitrate og fluoride, dvs kaliumnitrat og
fluor. Disse to ingrediensene finnes i alle Opalescence blekematerialer og fyller to viktige funksjoner – fluor styrker tannen, og
kaliumnitrat motvirker sensibilitet. Det er ikke disse stoffene som
bleker tannen, men det aktive stoffet karbamidperoxid.

Opalescence Go

Blekingsbehandling med Opalescence er skånsom mot tennene
uansett hvilket materiale du velger. Opalescence har vært brukt
av tannhelsepersonell over hele verden siden 1990 og er det
materialet med lengst klinisk dokumentasjon. Behandlingene
finnes både som dag- og nattbleking.
Effektiv mot mange typer misfarginger
Opalescence har vist seg å være effektiv på flere typer misfarging forårsaket av bl.a. legemidler, fluor, tobakk og kaffe.
Man kan også benytte Opalescence på rotfylte tenner.
Sterkere tenner og mindre sensibilitet
Som nevnt inneholder Opalescence fluor og kaliumtitrat. Fluor
og kaliumnitrat minsker risikoen for sensibilitet og karies. Fluor
øker mineralinnholdet og styrker tannen. Kaliumnitratkrystallene
tetter dentinkanalene som fører til minsket sensibilitet.

7

En sikker behandling som oppfyller lovkravene
Opalescence tannblekingsprodukter har gjennomgått toksikologiske studier hvor samtlige ingredienser og deres egenskaper
er gransket og dokumentert. I testene har man kunnet
konstantere at Opalescence blekebehandlinger er helt sikre,
forutsatt at de gjøres under oppsyn av en tannlege.
En av de forskningsstudier som er gjort er en langtidsstudie
utført av D.D.S. Ph. D. Yiming Li ved Indiana University. Hans
resultat viser at det ikke er noen risiko forbundet med å bleke
tennene med Opalescence så lenge man følger bruksanvisningen.
Denne forskningen inkluderer kun Opalescence blekematerialer
og ingen andre merker.
Viktig ved blekebehandling
Innen behandlingen starter, må det stilles en diagnose for å
vurdere om pasienten kan bleke tennene. Eventuelle lekkasjer i
fyllinger samt karies må først behandles. Eksponerte rotoverflater må behandles med Universal Dentin Sealent (polyamid).
Mykvevet rundt tennene som skal blekes må være friskt. En viss
irritasjon kan forekomme dersom blekematerialet blir liggende
på mykvevet. Ved hjemmebleking er det derfor viktig å
informere pasienten om å fjerne evt overskudd med en Q-tip og
skylle godt. Ved klinikkbleking er det viktig å tette godt med
Opaldam eller kofferdam og OraSeal Caulk.
Før behandlingen påbegynnes skal tennene rengjøres godt for
plakk og tannsten. I tillegg er det lurt å ta en fargeprøve
sammen med pasienten før og etter behandlingen, og alltid
behandle kun én kjeve av gangen.
Tannkjøttsykdommer
Skal man bleke tenner på pasienter med tannkjøttsykdommer
bør dette kun gjøres på klinikk med klinikkblekematerialer som
Opalescence Boost, under full oversikt og kontroll av tannlege.
Det må ikke under noen omstendighet foretas en blekebehandling hjemme eller med skinne.
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Produktbeskrivelse
Opalescence GO er for de pasientene som ønsker en enklere og
rimeligere blekebehandling og som kun ønsker å «lysne» sine
tenner eller som ønsker en oppfriskning av tidligere blekebehandling.
Opalescence GO leveres som ferdigfylte blekeskinner som former seg etter tennene, og således gir en bedre individuell passform enn tidligere.
6 % vannstoff (hydrogen peroxyd) garanterer rask og effektiv
blekebehandling. Opalescence G inneholder fluor som styrker
emaljen, og kaliumnitrat for mindre sensibilitet.
Opalescence GO brukes kun i 60–90 minutter per dag, og resultatet kommer i løpet av 5–10 dager.
Oppbevaring
Kjøleskap
Teknikk

Ta skinnen ut av
forpakningen.

Sentrer skinnen på
tannraden.

Sug forsiktig på plass.

Ta bort ytre skinne.

Sug fast skinnen og
juster eventuelt med et
forsiktig trykk.

La skinnen sitte i
60–90 min.

11842 Opalescence GO 6 % mint pasient kit
10 x OK/UK

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Før og etter blekebehandling med Opalescernce 10 % PF

Opalescence gift bags

Gule, misfargede
tenner.

Overkjeven etter 5
netters behandling,
ca. 40 timer med
Opalescence 10 % PF.

Moderat tetracyclinmisfarging.

Forbedring etter 2 ukers
behandling med
Opalescence 10 % PF.
Denne type behandling
kan kreve 2–6 md.

En 12-åring.

Resultat etter 5 netters
behandling med
Opalescence 10 % PF.

Produktbeskrivelse
Lekre Opalescence gaveposer i organza (avbildede Opalescenceprodukter i posen er ikke inkludert).
20071

Opalescence gift bags (organza)
10 stk.

Opalescence® 10 % PF Regular

11827
11837

Produktbeskrivelse
Klinisk dokumentasjon viser at 10% karbamidperoksid med høyt
vanninnhold for nattbleking er den mest skånsomme og
konservative måten å bleke tenner på. 10% karbamidperoksid
brytes ned til 3% H2O2 (vannstoff) og brukes til nattbleking med
individuelt tilpasset skinne. Den lave konsentrasjonen av peroksid og 20% vanninnhold gir den mest skånsomme og effektive
blekebehandling. Pasienten utsettes for minimalt av kjemikalier
og sover under behandlingstiden.
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Behandlingstid
Opp til 8 timer pr. natt. Ferdig resultat: 3–8 netter. Opalescence
10 % er det eneste ADA-godkjente blekematerialet med 24 års
klinisk dokumentasjon og forskning.
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Opalescence 10 % PF er aktivt
under hele behandlingstiden.

8

9

Opalescence 10 % PF Regular kit
8 x 1,2 ml
Opalescence 10 % PF Regular refill
40 x 1,2 ml

7

Opalescence 16 % PF Mint
®

Produktbeskrivelse
16% karbamidperoksid som brytes ned til 5% H2O2. Et blekemiddel kun for dagbruk i individuelt tilpasset skinne. Anbefales
stort sett til bruksister og pasienter som ikke bør/kan ligge med
skinne om natten.
Behandlingstid
4 timer per dag.
Ferdig resultat: 8–12 dager.

10

Klebrig og viskøs konsistens
gjør at Opalescence 10 % PF
ikke lekker fra skinnen.

Oppbevaring
Kjøleskap

Oppbevaring
Kjøleskap
11829
11834

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Opalescence 16 % PF Mint kit
8 x 1,2 ml
Opalescence 16 % PF Mint refill
40 x 1,2 ml

telefax 22 26 02 30
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UltraEZ®

Produktbeskrivelse
UltraEz er en unik, langsomt frittslippende, 3% kaliumnitrat og
0.11 w/w natriumfluorid i en klebrig viskøs gel laget for å bruke
i en individuell tilpasset skinne. UltraEz er fremstilt for å lindre
og forebygge ubehag, smerte fra rotsensibilitet, parodontale
forhold, bleking, etter krone- og broterapi og tannbørsteskader.
UltraEz inneholder samme aktive ingredienser som desensibiliserende tannkremer, men gir et raskere resultat grunnet høyere
konsentrasjon.

Anbefalt bruksanvisning v/skinnebruk
1. Fremstill skinnen som oppfyller pasientens behov eller send
avtrykk til tekniker. Områder der sensibilitet finnes må indikeres på ordreseddel. Om pasienten har en vanlig blekeskinne,
instruer pasienten i å fylle UltraEz på samme måte som
blekematerialet (Obs: om store spylerom eksisterer etter
tidligere periodontal kirurgi eller lignende spylerom som kan
lage vanskeligheter når du tar avtrykk, bruk Oraseal Putty for
å blokkere disse).
2. UltraEz kommer i forpakning på 1,2 ml sprøyter. Til en hel
kjeve brukes det meste av innholdet i sprøyten. Om sensibilitet er lokalisert til en eller flere tenner plasseres gelen i dette
området og en liten del i molarområdet for å holde skinnen
på plass.
3. Tiden og antall ganger skinnen brukes avhenger av behovet
til pasienten. Behandlingstiden kan variere fra 15 minutter til
8 timer. Normalt er 2-4 timer tilstrekkelig.
4. Skinnen tas ut ved måltid. Pasienten skal børste og skylle
med vann når skinnen tas ut. IKKE SVELG materiale under
skylling. Vask skinnen og legg den i oppbevaringsesken.
Bruk nytt materiale ved hver behandling.
Teknikk

For sensible tannhalser, bygg opp reservoirer for rotoverflater med LC Block-Out
som vist på bildet. Skjeen fremstilles av 0,9 mm Sof-Tray, og skjeen bør overlappe
gingiva med noen mm.

7

11739
11738
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UltraEZ sprøyter
4 x 1,2 ml
UltraEZ prefabrikerte skinner
10 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Opalescence® original tannkrem

Opalescence® PF tannkrem

Produktbeskrivelse
Det spesielle med Opalescence Original Whitening Toothpaste er
ikke at den effektivt tar bort fargepigmenter som fester seg på
tennene, men hvordan den gjør det. Mens andre tilsvarende
tannkremer inneholder store mengder slipemiddel er det i stedet
de spenningsnedsettende virkningstoffene som gjør jobben i
Opalescence Original Whitening Toothpaste. Fargepigmenter
forsvinner sammen med bakterier og plakk, og det blir ingen
riper der nye bakterier og misfarginger får feste. Tennene blir
ikke bare lysere med Opalescence Original Whitening
Toothpaste, de blir også sterkere og mer motstandsdyktige mot
karies. Emaljen tar nemlig til seg dobbelt så mye fluor fra
Opalescence Original Whitening Toothpaste enn tilsvarende fra
andre kvalitetstannkremer – til tross for at den faktisk inneholder en anelse mindre fluor enn de fleste andre fluortannkremer.
Tannkremen kan brukes med elektrisk tannbørste takket være
det lavt innhold av slipemiddel, kun 70 RDA. Opalescence
Original Whitening Toothpaste er den tannkremen som oftest
anbefales for å bibeholde resultatet etter en blekebehandling.

Produktbeskrivelse
Opalescence PF tannkrem med vaniljesmak inneholder ikke
natriumlaurylsulfat. Den er bra for dem som har følsomme slimhinner og følsomme tenner i og med at den også har kaliumnitrat i seg. En del pasienter tåler ikke natriumlaurylsulfat og får
reaksjoner i slimhinnen.

11831

11841

11841

Opalescence tannkrem
12 x 100 ml
Opalescence tannkrem
24 x 22 ml

7

Opalescence PF tannkrem passer følsomme munner perfekt!
Inneholder heller ikke gluten eller melkeprodukter.
Opalescence PF Whitening Toothpaste er ideell for å bibeholde
resultatet etter en blekebehandling, samtidig som den minsker
risikoen for ising. Den gir dobbelt så høyt fluoropptak til tannen
sammenlignet med andre kvalitetstannkremer. Den kan med
fordel brukes med elektrisk tannbørste.
11831
11833

Opalescence tannkrem
12 x 100 ml. Cool Mint
Opalescence tannkrem
12 x 100 ml. Vanilje
Opalescence tannkrem
24 x 22 ml. Cool Mint

Nytt produkt

Opalescence® tannbørste smile
Produktbeskrivelse
Myk bust og ergonomisk grep. Leveres i 3 delikate farger.
17845

informasjon@norskorthoform.no
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Opalescence tannbørste smile
12 stk. Blå, grønn og rosa assortert.

telefax 22 26 02 30
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Vacuumapparat PlastVac P7

Silikonspray

Produktbeskrivelse
Ellman silikonspray inneholder spesielle silikoner som gjør det
raskere og enklere å fjerne plater/skinner fra modell etter pressing samtidig som risikoen for defekter og distorsjon minsker.
Ellman silikonspray er ikke brannfarlig, er farveløs og inneholder
ingen freongasser eller løsningsmidler.
Produktbeskrivelse
Til fremstilling av blekeskinner, bitt- og sportsskinner. Enkel i bruk.

Teknikk
1.
2.
3.
4.

Teknikk

Rist flasken før bruk, og spray på en ren, tørr flate.
Hold flasken ca. 25–30 cm fra modellen.
Appliser et tynt jevnt sjikt.
La tørke i 3 min.

13990
• Ta avtrykk, lag gipsmodell som til en
blekeskinne, bygg
opp reservoirer for
rotoverflater med LC

Block-Out Resin som
vist på modell.
• Lysherd 10 sek.
• Tørk av oksygen
inhibisjonslag med

serviett for å unngå
bobler i skinnen
• Press skinne med Sof
Tray 226 (0,9 mm)

Ellman silikonspray

LC Block-out Resin

Teknikk PlastVac P7

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skru fast håndtakene til PlastVac P7.
Koble enheten til 230 V jordet vegguttak.
Vri varmeelementet til venstre side for enklere tilgang til rammen.
Vri rammelåsens håndtak mot klokken for å løsne øvre ring.
Plasser vinylplaten i rammen.
Plasser ringen over platen, de to pinnene bidrar til å få ringen i riktig
stilling. Lås rammen ved å skru rammelåshåndtaket til venstre.
7. Løsne høyre håndtak ved å skru på den. Trekk opp rammeverket til
høyeste posisjon og lås håndtaket.
8. Plasser gipsmodellen på den sirkulære skiven.
9. Vri tilbake varmeelementet over rammen med vinylplaten på plass.
10. Aktiver strømbryteren på fronten av maskinen. Når platen hengende
4 cm, før elementet til siden.
11. Løsne høyre håndtak ved å skru på det. Vakuumet aktiveres
automatisk når rammen senkes mot modellen.
12. Suge ut all luft og skinnen er klar.
13. Avkjøl skinnen ordentlig før den dras av modellen, dette for å hindre
at skinnen deformeres.
20433

Vacuumapparat PlastVac P7

Blue Flame GB-2001

Produktbeskrivelse
LC Block-out Resin er et lavviskøst, blått pigmentert lyspolymeriserende resin og brukes til fremstilling av reservoir i
Opalescence blekeskinner. Resinet skal påføres gipsmodellen slik
at denne ikke skinner igjennom og skal ligge 0,5 mm fra alle
kanter, dvs. insisal, servikal osv.
Teknikk

1. Modellen må være tørr.
2. Block-out bør legges på til 0,5 mm tykkelse.
3. Block-out brukes ikke på okklusalflater, insisalt og skal legges 0,5
mm fra gingiva.
4. Lyspolymeriser hele buen i en lysboks eller polymeriser hver enkelt
tann med en intraoral herdelampe.
11836
11832

LC Block-out Resin
4 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips
LC Block-out Resin øk. pk.
20 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips

Produktbeskrivelse
Blue Flame har en gassbeholder på 26 gram og en brenntid på
opp til 2 timer. Blue Flame er selvtennende. Enkel justering av
både flamme og temperatur. Ypperlig til å glatte ut kanter på
individuelt tilpassede blekeskinner.
22220
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Blue Flame GB-2001
bestilling@norskorthoform.no
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telefax 22 26 02 30

Sof-Tray myke vinylplater

Produktbeskrivelse
Sof-Tray gir det myke, tynne designet til den patenterte
Opalescence skinnen. 226 regular, 0,9 mm brukes oftest til
blekeskinner. Til bruksister brukes 227 medium, 1,5 mm. 284
heavy, 2 mm kan brukes både til tøffe bruksister og til myk
bittskinne. LC Block-out Resin anbefales til reservoir på modell til
Opalescence blekeskinner.
Viktig informasjon
Blekeskinner kan bli misfarget av Amalgam p.g.a. korrosjon.
Skinnen kan også bli misfarget/blå om pasienten bruker Listerine
skyllemiddel.
Teknikk
1. Spray modellen med silikonspray.
2. Varm opp platen til den henger 2,5 cm (vi anbefaler å la
0,9 mm materiale henge 4–5 cm for å få tynnere skinner til
blekematerialer).
3. Før ned platen over modellen og hold vakuum i 10–20 sek,
for å være sikker på adapsjon.
4. Trim deretter til ønskelig periferigrense. Til bittskinner
(medium eller heavy), ønsker man ofte å justere okklusjon
intraoralt. Materialet pusses best perifert med en hard
Robinson børste, fulgt av polering under åpen flamme.
11835
11844
11838

Sof-Tray 226 regular 0,9 mm,
25 stk. 13 cm x 13 cm
Sof-Tray 227 medium 1,5 mm
20 stk. 13 cm x 13 cm
Sof-Tray 284 heavy 2 mm
20 stk. 13 cm x 13 cm

Teknikk

Klipp langs gingivalkanten og inn aproksimalt. Når du prøver
skinne i munnen vil den sitte løst. Det er den viskøse blekegelen
som gjør at skinnen vil sitte godt på plass.
22370

Ultra-trim saks

Utility Saks

7

22372

Produktbeskrivelse
Tray Case beskytter Opalescence blekeskinne når den ikke
brukes. Tray Case er lett å ta i lommen eller i håndvesken. Passer
også til bittskinner.
Opalescence® Pocket Tray Cases
20 stk.

Produktbeskrivelse
Ultra-Trim saksen gir presis form og trimming av skinnens kant
rundt de interdentale papillene ved utskjæringen av blekeskinnen. Det fjærbelastede håndgrepet gir bedre fingerspisskontroll enn konvensjonelle sakser.

Produktbeskrivelse
Utility er for å klippe til individuelle skinner og brukes når store
ting skal klippes fra myke så vel som harde plater.

Opalescence® Pocket Tray Cases

11854

Ultra-trim saks

Utility Saks

Cavex VacuFormer Bruxism

Produktbeskrivelse
Cavex VacuFormer Bruxism er til vertikale applikasjoner, bittforhøyer, bittskinner eller protesebase.
Teknikk
1. Blokker ut labialt og lingualt presist under der hvor skinnens
perifere del slutter med Blockout Putty. For bittåpning kan
kaldpolymiserende akryl festes til den sterke termoformede
basen for å oppnå ønsket forandring av de vertikale dimensjoner og den okklusale bittrelasjonen.
2. Spray modellen og vakuumbordet med Ellman silikonspray.
3. Varm opp platen til den henger 1,5–2,5 cm.
4. Før ned platen over modellen og hold vakuum i 10–20 sek.
5. Trim og poler.
18501

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Cavex VacuFormer Bruxism
2 mm hard bittskinne. 20 stk.

telefax 22 26 02 30
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Cavex Mouth Protector Clear

Produktbeskrivelse
Mouth Protector Clear er en myk 3,8 mm tannbeskytter til
sportsaktiviteter og optimal beskyttelse.
Teknikk
1. Gipsmodellen gjennomborres i ganen for optimal lingual
adapsjon.
2. Spray modellen og vakuumbordet med Ellman silikonspray.
3. Varm opp platen til den henger ned 2,5 cm.
4. Før ned platen over modellen og hold vakuum i 30–40 sek.
5. Skinnen slipper lettere når den er avkjølt og du unngår å
brenne deg. Dra rett av, grovklipp med Utility saks. Klipp til
leppebånd og trim lingualt og palatinalt med trimsax.
Trim med protesetrimmere (karborundumsten på rett håndstykke), fulgt av polering med åpen flamme. Tilpasning til
antagonister gjøres i artikulator.
6. Varm opp skinnen med flamme og press sammen i okklusjon.
18502

7

Cavex Mouth Protector Clear
3,8 mm, 12 stk.

Clear Temporary Splint

Produktbeskrivelse
Clear Temporary Splint brukes til fremstilling av provisorier (noen
foretrekker polypropylenplast). Akryltenner fastsatt med
Blockout Putty forenkler fremstillingen av temporære broer i
akryl som vises nedenfor.
Teknikk

1. Spray modellen og vakuumbordet med Ellman silikonspray.
2. Varm opp platen til den henger ned 1,5–2,5 cm.
3. Før ned platen over modellen og hold vakuum i 10–20 sek.

18505
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Clear Temporary Splint
0,5 mm. 50 stk.
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OpalDam®

Produktbeskrivelse
OpalDam er en lyspolymeriserende reflekterende resinbarriere
konstruert for å skjerme gingiva rundt de tenner som behandles
med Opalescence Boost og ved bruk av sandblåser intraoralt.
Enkelt å fjerne selv ved undersnitt og ujevnheter.
Oppbevaring
Kjøleskap
11845

OpalDam
4 x 1,2 ml

IsoBlock®

Produktbeskrivelse
IsoBlock brukes i kombinasjon med Opalescence Boost.
Komfortable engangsblokker som gir bilateral støtte og holder
tungen vekk.

7
16969

IsoBlock
10 stk.

UltraTemp™ Regular

Produktbeskrivelse
UltraTemp er en unik polykarboxylat midlertidig sement/
fyllingsmateriale uten eugenol som kommer i kremkonsistens
levert i Ultradent’s velkjente sprøytesystem. Gir de velkjente
fordelene til polykarboxylat som lav pulpairritasjon og gode
forseglings-egenskaper. UltraTemp er vannoppløselig før
herding og derfor lett å fjerne. UltraTemp er diffusjonsåpen for
vann, men stenger bakterier ute, samtidig som fuktighet fra
saliva kan passere slik at man unngår dehydrering i
preparasjonsområdet. Bruksområder for UltraTemp er
midlertidig sementering av krone/bro som ikke skal stå mer enn
2–4 uker. UltraTemp anbefales også som kvalitetsforsegling ved
endodonti mellom behandlingene. UltraTemp kan også brukes
som et rent midlertidig fyllingsmateriale i små kaviteter.
Viktig informasjon
UltraTemp Regular er den eneste som kan brukes i kombinasjon
med Opalescence Endo/Walking Bleach.
OBS! Ikke alle temporære sementer vil herde i kombinasjon med
blekematerialer pga. kjemisk reaksjon.
18120
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Ultra Temp Regular
10 g. 20 stk. blandespisser

bestilling@norskorthoform.no
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Opalustre®

: Klinisk teknikk :
Opalustre

Produktbeskrivelse
En optimal viskøs, kjemisk-mekanisk abrasjonspasta som inneholder en vannoppløselig blanding av silikonkarbidpartikler og
saltsyre. Opalustre fjerner emaljedekalsifiseringer inntil 0,2 mm
og gir en naturlig glatt overflate. Ideell til overfladiske hvite eller
brune demineraliseringer fra fluorose. Misfarvinger dypere enn
0,2 mm kan kreve en komposittrestaurering. Om underliggende
tannsubstans er sterkt misfarvet anbefales bleking med
Opalescence etterfulgt av Opalustre. Alternativt, brukes først
Opalustre etterfulgt av Opalescence. Hvite flekker i tennene
fjernes med Opalustre før bleking. Oppstår hvite flekker etter en
blekebehandling fjernes de med Opalustre. Opalustre er meget
effektiv i kombinasjon med ICB børster.
11846
13002

Opalustre kit
4 x 1,2 ml, 20 opalcups, 20 appliseringsspisser
Opalustre Refill
4 x 1,2 ml

Før

Med en finkornet
konisk diamant
slipes overflaten på
emaljen.

Med kofferdam på
plass appliseres
Opalustre gjennom
sprøytespissen på
misfarget emalje.
Isoler bare et par
tenner av gangen

Opalcup monteres på
vinkelstykke med lav
hastighet og bearbeider den Opalustrebehandlede overflaten. Skyll,
kontroller, og
eventuel gjenta
prosedyren til
ønsket resultat er
oppnådd.

OpalCups
7
Produktbeskrivelse
Opalcups er fremstilt av en latchtype, gummikoppdesign og
brukes sammen med Opalustre. Børstekoppen består av stive
børster i midten for bedre å kunne bearbeide tannflaten.
Pussekoppen brukes med Opalustre til mikropolering av den
nybehandlede emaljeflaten. Pussekoppene kan også benyttes til
profylakse, komposittpolering og diamant pussepasta.
11847
11849

Etter emaljemikroabrasjon og 21 dagers
hjemmebleking med Opalescence.

OpalCups
20 stk. børster
OpalCups
20 stk. pussekopper

informasjon@norskorthoform.no
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Vibrator - KV 16 Mini

Nytt produkt

EyeVolution®

Produktbeskrivelse
KV 16 Mini er en ypperlig vibrator til tannlegekontoret. Tar liten
plass og er den kraftigste vibratoren i sin klasse.
Bord str.:
Effekt:
Mål i mm, B x H x D:
Vekt:
21783

13 x 13 cm.
70 W - 0,3 A
130 x 115 x 130
4,5 kg
Produktbeskrivelse
EyeVolution er et universalt lysherdeapparat for herding av
større ting utenfor munn. To UVA og blå lysstav gir deg et bredt
spekter og høy polymeriseringskapasitet. Ypperlig til herding av
f.eks. Block-Out Resin på gipsmodeller til fremstilling av blekeskinner.

Vibrator - KV 16 Mini

Vibrator - KV 36

22221

7

EyeVolution

Produktbeskrivelse
KV 36 er en vibrator med kontinuerlig variabel vibrasjonsstyrke.
Bord str:
Effekt:
Mål i mm, B x H x D:
Vekt:
21784

94

29 x 20 cm
130W - 0,6A
210 x 110 x 150
11 kg

Vibrator - KV 36

bestilling@norskorthoform.no
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Generelle spørsmål om bleking

Opalescence GO
Opalescence GO er en enklere og rimeligere blekebehandling
for deg som kun ønsker å «lysne» dine tenner. Brukes 60–90
minutter per dag. Opalescence GO er ferdigfylte skinner – enkle
å bruke. Kan ikke benyttes til sterkt misfagede tenner.

Sikkert
Å bleke tenner under oppsyn av tannlege har gjennom årelange
vitenskapelige studier vist seg å være helt ufarlig. Den aktive
ingrediensen i Opalescence er karbamidperoksid, som siden
1990 har vært brukt for å lysne smilet til millioner av pasienter
verden over. Opalescence tannblekingsprodukter selges kun til
tannhelsepersonell i henhold til den nye EU-lovgivningen.

Bruksanvisning for pasient
ved bruk av Opalescence® PF
blekemateriale

Hvordan fungerer det?
På tannlegekontoret stilles en diagnose. Enten får du behandling
på tannlegekontoret eller du får med deg skinner og materiale til
hjemmebruk. Skinnene er enten ferdigfylte eller individuelt tilpasset
deg og du fyller skinnen selv med materiale. Når du bleker brytes
karbamidperoksid ned til fritt oksygen som trenger inn i emaljen
og dentinet. Oksygenet bleker de misfargede flatene. Fargen på
tannen blir helt enkelt lysere. Strukturen på tannen forandres ikke
på grunn av det patenterte høye vanninnholdet i Opalescence.
Effektivt
Opalescence har vist seg effektivt på ulike typer misfarginger
som for eksempel fluormisfarginger og misfarginger som følge
av medisinforbruk, men også misfarginger som følge av rotfylte
tenner. Behandling med Opalescence gir meget gode resultater
på tenner misfarget av kaffe, tobakk, te og misfarginger forårsaket av andre fargesterke emner.
Hvor lang tid tar det?
Optimalt resultat kommer vanligvis når behandlingen har foregått mellom 3–8 netter. Din tannlege går igjennom med deg
hva du kan forvente, avhengig av type misfarginger som finnes
på/i dine tenner.
Finnes det noen bivirkninger?
Det finnes visse pasienter som kan oppleve økt sensibilitet (følsomhet) for varmt eller kaldt under blekebehandlingen. Dette er
forbigående og kan behandles med UltraEZ (kaliumnitrat).
Sensibiliteten forsvinner normalt 48 timer etter avsluttet
behandling.
Resultatet
Resultatets varighet avhenger helt og holdent av deg selv.
Holder du en god munnhygiene og pusser tenner morgen og
kveld med Opalecence tannkrem (spesielt viktig etter inntak av
fargesterk mat og drikke), kan resultatet holde i mange år.
Hvorfor Opalescence tannkrem?
Opalescence tannkrem er lavtslipende. Den inneholder stoffer
som løser ut fargepigmentene fra emaljen. Opalescence tannkrem motvirker oppbygging av fargepigmenter etter en blekebehandling med Opalescence slik at resultatet varer lenger. Alle
studier ved universitetet i Indiana viser til at tennene opptar opptil 4,5 ganger mer fluor enn noen annen tannkrem. Meget bra
til deg som trenger ekstra fluortilskudd. Vi anbefaler alle å bruke
tannkremen hver dag.

informasjon@norskorthoform.no

Du og din tannlege/tannpleier har valgt Opalescence PF som
blekemiddel til dine tenner. Denne blekemetoden har vist seg
effektivt på de fleste pasienter og er en sikker behandling om du
følger bruksanvisningen. Opalescence PF er ADA-godkjent og
det eneste blekemateriale som kan vise til 24 års klinisk dokumentasjon og forskning.
Hvor mye hvitere dine tenner blir ved hjelp av denne blekebehandlingen er avhengig av:
1. Hvor mange timer pr. døgn blekeskinnen blir brukt
(vi anbefaler 6–8 timer.)
2. Antall behandlingsdager/netter.
3. Tennenes mottagelighet for blekematerialer (gult/brunt er
lettere å bleke enn grå/blå nyanser).

7

Følgende materialer brukes
Blekeskinne i myk plast som lages etter avtrykk av dine tenner.
Opalescence PF blekegel. Opalescence PF oppbevaringseske
for blekeskinnen, når den ikke brukes. Opalescence tannkrem
som holder emaljen ren for fargepigmenter etter bleking og gir
et raskere og mer varig resultat.

Behandlingsform (bestemmes i samsvar med din
tannlege/tannpleier)
1. Nattbleking: Behandlingen skjer mens man sover, normalt
5–10 netter.
2. Dagbleking: Blekeskinnen brukes 1 gang daglig i 4 timer.
Behandlingstid 2–4 uker.

OBS!
Hvis du får ubehag i tennene som f.eks. ising, snakk med din
tannlege/tannpleier, som mest sannsynlig vil anbefale at du
bruker en fluorgel som UltraEz i blekeskinnen ca. 1–2 timer i
1–2 dager. Har du problemer med ømme tannhalser kan din
tannlege/tannpleier behandle dette med Dentin Sealant.

Bruksanvisning/slik gjør du
1. Børst tennene nøye.
2. Fjern forseglingen på sprøyten og fyll blekeskinnen med en
tynn strek i bunn av skinnen og halve leppesiden. Vanligvis
brukes det 1/3–1/2 av innholdet i en sprøyte. Det kan
variere avhengig av blekeskinnens størrelse og på hvor
mange tenner som skal blekes.
3. Sett skinnen på plass over tennene.
4. Bit sammen og jevn til med tunge og leppe.
5. Er det overskudd av gel på tannkjøttet fjernes dette enkelt
med en Q-tip (ikke bruk tannbørste, da gelen lett kan børstes
ut av blekeskinnen).

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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6. Skyll munnen nøye 4–5 ganger med vann og spytt ut. Så
lenge skinnen sitter på plass, unngå å presse med tungen eller fingrene. Unngå også harde sammenbitninger.
7. Etter bleking: Ta ut skinnen, børst bort restene av materialet
med tannbørste og lunkent vann.
NB! Ikke bruk varmt vann. Da kan skinnen deformeres.
8. Børst tennene som vanlig med Opalescence tannkrem.

Complete Dental Bleaching

Blek alltid en kjeve av gangen. Det er viktig at du følger de
instrukser du har fått fra din tannlege/tannpleier.

Mulige bieffekter
Enkelte pasienter kan under behandlingen oppleve økt sensibilitet i tennene overfor kulde. Om du får problemer med dette,
rådfør deg med din tannlege/tannpleier.

Etter ferdig blekebehandling
Bruk alltid Opalescence tannkrem for ekstra fluoropptak.
Opalesence har i flere langtidsstudier vist seg å være et trygt
materiale å bruke iht. til disse anbefalinger. Takket være sin
konsistens og spesielle egenskap svelger man som pasient ikke
noe materiale.

7

Opalescence inneholder 20% vann
Opalescence 10 % PF er den av blekematerialene som vi har
lengst klinisk erfaring og 24 års forskning på. Forskning har vist
at vann er en utrolig viktig ingrediens i tannblekingsmateriale.
For lite vann gjør at emaljen tørker ut, noe som gir lysere tenner
men som er skadelig for emaljen. Opalescence er det eneste
blekematerialet som inneholder 20 % vann, og således
forhindrer uttørkning av tannen. Det første som hender når
materialet appliseres mot tannen er at urea separeres ut av
blekematerialet og hydrogenperoksid frigjøres. Under den
kjemiske reaksjonen trekkes vann ut av tannen. For at tannen
ikke skal dehydrere er det viktig at blekematerialet inneholder
vann. Jo mer vann som tilføres, jo raskere skjer den kjemiske
reaksjonen. Den lille mengden vann som tilføres via saliva er ikke
tilstrekkelig for ikke å tørke ut emaljen.
Fåes kun gjennom tannlege/tannpleier. Utsett ikke
materiale for høy varme eller sollys. Oppbevares
utilgjengelig for barn. Oppbevar alltid Opalescence PF
blekemateriale i kjøleskap.

Produktbeskrivelse
En bok utgitt av Quintessence skrevet av Ronald E. Goldstein,
DDS og David A. Garber, DMD. Boken tar for seg alt innenfor
tema bleking. En meget lærerik og illustrativ bok som bør leses
av alle som tilbyr tannbleking til sine pasienter. Boken er også
flott å ha på venteværelset. Meget lærerik også for pasienter.
22100

Complete Dental Bleaching

Nytt produkt

Visittkortholder

Produktbeskrivelse
Husk å alltide sende med visittkort til dine pasienter.
22444
22445

Visittkortholder
Gull
Visittkortholder
Hvit

Pasientbrosjyrer

Venteromsbrosjyre i display

Venteromsinformasjon
Venteværelset er din pasients første møte med ditt kontor og
din første mulighet til å påvirke og opplyse pasienten.
Ved å sette opp Opalescence plakater, bordholdere med
pasientinformasjon på blekebehandling og Opalescence tannkrem i resepsjonen merkes en betydelig økning av pasienter som
ønsker ytterligere informasjon om blekebehandling. Man bør
være oppmerksom på den økende konkurransen fra skjønnhetssalonger og neglesalonger som også ønsker å tilby sine kunder
bleking av tenner.
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Profylakse, fissurforsegling
og tannsmykker

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Paro tannbørste

Nytt produkt

Tanntrådholder mini

Produktbeskrivelse
Ny og praktisk sølvfarget tanntrådholder som tar utrolig liten
plass.

17790
17810

21266

Tanntrådholder mini
17820
17830

Nytt produkt

Opalescence® tannbørste smile

Paro tannbørste voksen
1 stk.
Paro tannbørste barn
1 stk.
Paro tannbørste voksen/barn med mellomromsbørste
1 stk.
Refill mellomromsbørste
6 stk.

Lactona protesebørste

Produktbeskrivelse
Myk bust og ergonomisk grep. Leveres i 3 delikate farger.
17845

Opalescence tannbørste smile
12 stk. Blå, grønn og rosa assortert.
17640

Opalescence whitening tannkrem
®

Lactona protesebørste
1 stk.

Tongue Cleaner
8

Produktbeskrivelse
En unik formel med ingredienser av høy kvalitet, spesielt fremstilt
for å maksimere fluoropptak i emaljen. Fjerner misfarging med
minimal slitasje. Aktive bestanddeler: Natriumfluorid (0.15%
vektprosent fluorioner). Ypperlig til pasienter som behøver alt
fluoropptak de kan få og for pasienter med kosmetiske restaureringer som trenger en tannkrem med lav abrasjon, samt rask
og effektiv rengjøring. Anbefales for å opprettholde resultatet
etter blekebehandling. Opalescence tannkrem gir ca 4.5 ganger
mer fluor til emaljen sammenliknet med tilsvarende tannkremer
med samme fluorinnhold. Fluoropptaket er sammenlignbart
med reseptbelagte fluorpreparater.
Opalescence whitening tannkrem inneholder ikke peroksid.
For mer informasjon se kap. 7.
11831
11841
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Produktbeskrivelse
Tannbørsting og bruk av tanntråd er del av den daglige rutinen
for god munnhelse. Mange er uvitende om viktigheten av også
å rengjøre tungen for partikler og bakterier som danner plakk i
munnen. Tongue Cleaner tungerengjører fjerner effektivt plakk
som danner seg på tungen og bør brukes etter tannbørsting og
bruk av tanntråd. På denne måten unngås også dårlig ånde
samtidig som du promoterer god oral hygiene. Tongue Cleaner
kan brukes i kombinasjon med en hvilken som helst tannkrem
for eksempel Opalescence for å få en friskere smak i munnen.
Teknikk
1. Appliser litt tannkrem på den knudrete, runde delen av Tongue
Cleaner.
2. Kombiner sirkulære og frem-og-tilbake-bevegelser på tungeoverflaten
3. Bruk den riflete enden for å løsne plakk på tungen ved å "gre"
forover.
14531

Tongue Cleaner
24 stk.

Opalescence tannkrem
100 ml
Opalescence tannkrem
22 ml

bestilling@norskorthoform.no
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Paro Isola Interdental børster

Tanntrådholder

Produktbeskrivelse
Universal interdentalbørste med plastbelagt spiral som ikke
skader tannkjøttet.
17840

Paro Isola Interdental børster
10 stk. 1017 grov, 1015 medium, 1016 tynn,
9015 x-medium, 9016 x-tynn eller 8016 xx-tynn.

Paro 3 Star Grip

Produktbeskrivelse
Vevsvennlig med maksimal effekt og enkel håndtering.
Paro 3 Star Grip har en fleksibel gummiholder og en hygienisk
beskyttelseskappe for børsten. Ideell for tannpleie hjemme. De
fine børstene er laget av et patentert kunststoffbelegg. Børstene
er trekantet som gjør dem funksjonelle og vevsvennlige.
17783
17782
17784

Produktbeskrivelse
Tanntrådholder i metall gjør det lettere hygienisk sett, du er aldri
i kontakt med selve tanntråden og unngår kontaminasjon.
Dispenseren er tung og har gummiben som gjør at den står like
stabilt på benken som på brettet. Leveres med og uten tanntråd,
enkel eller dobbel.
21262
21264
21265
17853

Paro Plast tannstikkere

Paro 3 Star Grip
Grønn, medium, Ø 4,5 mm, 4 x 12 stk.
Paro 3 Star Grip
Gul, xx-fin, Ø 2,6 mm, 4 x 12 stk.
Paro 3 Star Grip
Rød, xxx-fin, Ø 2 mm, 4 x 12 stk.

Paro Dento-Tape

Produktbeskrivelse
Paro plasttannstikkere er ruglete med rund tupp, myk og
elastisk. Kommer i praktisk forpakning.
17791
17792

Produktbeskrivelse
Flat vokset tanntråd. Fåes også med mintsmak.
17850
17871
17872

Safedispenser silver
Safedispenser hvit
Safedispenser dual
Safedispense tanntråd
100 meter

Paro Plast tannstikker
10 esker x 125 stk.
Paro Plast Ultratynne tannstikker
10 esker x 125 stk.

8

Twist Hard cup TWCH 002

Paro Dento-Tape
50 meter
Paro Dento-Tape Neutral
50 meter. 48 stk.
Paro Dento-Tape Mint
50 meter. 48 stk.

Produktbeskrivelse
Twist It er resiprokerende gummikopper som tvister frem og
tilbake slik at du unngår både sensibilitet og søl av vann og
pimpesten.
14530

Twist Hard cup TWCH 002
100 stk.

Se instruksjonsvideo på våre nettsider
www.norskorthoform.no

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Flor-Opal 5% Natriumfluorlakk

Produktbeskrivelse
Behagelig smak og unikt blandings- og appliseringssystem som
har løst de vanligste problemene med fluorlakk; fluorseparasjon
fra resinet, omstendelig appliseringsprosedyre og vond smak. Med
Flor-Opal Varnish er du alltid garantert en jevn fordeling av fluor
i lakken. Blandingen fra sprøyte til sprøyte ved behandlingsstolen
sikrer en konstant, jevn og stabil levering av fluor. Effektiv, rask
og enkel applisering med den bøybare FX Flex tippen, selv ved
områder som er vanskelig å komme til. Fester til både våt og tørr
tannflate. Flor-Opal er en gul-hvit hurtigtørkende fluorlakk med
god smak, som dine pasienter alltid vil oppleve positivt og herder
raskt i kontakt med fuktighet/vann.

Teknikk

Ets.

Tørlegg og påfør PrimaDry.

Forsegl.

Lysherd.

1. Rengjør fissuren og åpne eventuelt opp med en fin spiss
diamant ved behov.
2. Ets emaljen med Ultra-Etch fosforsyre gel i 15 sekunder. Skyll
og blås.
3. Appliser Prima Dry og blås kort. Prima Dry gir fullstendig
tørrlegging av fissuren og fungerer som en primer og øker
bindingen til emaljen.
4. Appliser UltraSeal XT med Inspiral Brush tip, som er mye
smalere enn en skarp sonde. De tynne børstene jobber lett
ned materialet i fissuren.
5. Lysherd 20 sekunder.
17994

24721

17995

Flor-Opal Varnish Bubblegum
5 x 2,5 ml, 7 x FX Flex Tips

16611
16643

UltraSeal XT plus
®

UltraSeal XT Refill
4 x 1,2 ml, A2
UltraSeal XT Refill
4 x 1,2 ml, translusent/klar
PrimaDry
4 x 1,2 ml
Inspiral Brush tip
100 stk.

8
Produktbeskrivelse
UltraSeal XT Plus er en flytende, lysherdende kompositt til fissurforsegling. Med 60% filler er UltraSeal XT Plus et sterkt og
abrasjonsresistent materiale. På grunn av det høye fillerinnholdet
har UltraSeal XT plus mindre krymping ved herding enn
tilsvarende materialer. Inspiral Brush tip gjør det enkelt å
applisere selv med den tiksotropiske konsistensen. Resinet blir
fast i konsistens etter applisering slik at det ikke renner unna før
lysherding.
Viktig informasjon
Det tar fem sekunder å applisere PrimaDry, som markant forbedrer bindingen og forsegling av fissuren. Det er viktig å huske
på at fissurer ikke er et hulrom. Organisk materiell i fissuren kan
fungere som en svamp og fuktkontaminere fissurveggene. De
fleste 3-veissprøyter har en viss fuktkontaminering i luftsprøyten.
PrimaDry uttørkingsagent tørker raskt fukten ut av fissuren for
bedre kvalitet og levetid på forseglingen.
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Universal Dentin Sealant

Consepsis® Scrub

Produktbeskrivelse
Eliminerer ubehag som følge av følsomme tannhalser.
Postoperative smerter og ubehag kan ofte reduseres og elimineres ved forsegling av dentinkanaler. Dentin sealant gir en effektiv barrierre mot irriterende emner. Universal Dentin Sealant er
en biokompatibel syreresistent polyamid i en flyktig organisk
væske. Mange tannleger og tannpleiere dekker sensible rotoverflater med Universal Dentin Sealant etter rotplaning for å minisere postoperative ubehag gjennom å forsegle tubuli. Universal
Dentin Sealant danner en ugjennomtrengelig, biokompatibel
polyamidbarriere mot bakterier, resiner, syrer, sement etc.

Produktbeskrivelse
Consepsis Scrub er en antibakteriell 2% klorhexidin pimpestenpasta, med mild smak til bruk intraoralt. Consepsis Scrub både
rengjør og desinfiserer før applisering av bondingmaterialer og
eliminerer risikoen for redusert bondingstyrke samt postoperativ
sensibilitet. Consepsis Scrub brukes etter fjerning av provisoriske
kroner for rengjøring av rester fra temporær sement. Rengjøring
med Consepsis Scrub før restaurering eliminerer risikoen for
postoperativ sensibilitet forårsaket av tilstrømmingen av mikroorganismer til tubuli.

Viktig informasjon
Universal Dentin Sealant er ikke et bondingmateriale. Ved
supragingival sensibilitet anbefales One-Step eller All-Bond 2 for
et mer varig resultat. Vi anbefaler å bruke sprøytebeskytter som
forsegles med Impulse Sealer som en sikker barriere mot krysskontaminering.
Teknikk
Rengjør dentinoverflaten, som skal forsegles, med Consepsis
Scrub, skyll og blås. Gni inn et tynt sjikt med Universal Dentin
Sealant på blottet tannhals. La virke i 1 minutt.

Teknikk
1. Skrubb preparasjonen nøye med gummikopp, roterende
børster etc.
2. Appliser Consepsis Scrub direkte på preparasjonen
3. Sementer og/eller forsegl på ferdige skylte og tørrblåste
preparasjoner. Obs! Unngå kontaminering. Sørg for å holde
tørt.
14435

Consepsis Scrub
4 x 1,2 ml, 20 White Mac tip

True-Grip Adhesive Tips

8

Dekk alt eksponert dentin. Det ultratynne sjiktet interferer ikke med styrke, passform eller dimensjon på den ferdige restaureringen. Universal Dentin Sealant er
både raskt og enkelt å bruke etter rotplaning og depurasjon.

18551

Dentin Sealant
4 x 1,2 ml, 20 Black Mini Brush tip

Produktbeskrivelse
For enkel applisering av tannsmykker og laminater.
12345
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True-Grip Adhesive Tips
50 stk.
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IZI tannsmykker

: Klinisk teknikk :
Sementeringsteknikk

Stjerne, liten

Stjerne, stor

Dråpe, liten

Dråpe, stor

Fotball

1. Rengjør tannen med pimpesten og
rengjør tannsmykket med 70%
alkohol.
Hjerte, lite

Hjerte, stort

Ruter

Spar

Dollartegn

Kløver

Måne

Yin Yang

Delfin

Lepper

2. Ets et område på tannen større
enn tannsmykket. Skyll og følg
deretter instruksjonen til OneStep® eller ditt eget bondingmateriale.

3. Appliser bonding på emaljen og
lysherd.
Sommerfugl

0,01 ct

Stjerne m/diamant

Tick

0,01 ct

Hjerte m/diamant

Smiley

Alien

0,01 ct

0,01 ct

Dråpe m/diamant

Måne m/diamant
Alfakrøll

Stjerne m/rubin

Hjerte m/rubin

Dråpe m/rubin

Måne m/rubin

Måne og stjerne

Stjerne m/safir

Hjerte m/safir

Dråpe m/safir

Måne m/safir

Note

Rund m/rubin

Rund m/safir

Stor, rund m/diamant
Varenr. 17868

0,01 ct

0,02 ct

Rund m/diamant,

8

Kirsebær

Varenr. 17866

0,01 ct
1,8/2,0/2,3 mm

4. Appliser Æliteflo™ flytende
translusent kompositt på tannen.

5. Appliser tannsmykket på tannen.
Ikke fjern overskuddet.

6. Pass på at tannsmykket er satt
riktig på plass. Lysherd fra alle
sider 20 sekunder. Poler alle
skarpe kanter med en gummi
polerer (D◆Fine Double Diamond).

Diamant

Produktbeskrivelse
Izi tannsmykker leveres ferdig preparert for applisering direkte
på tann. Tannsmykkene er fremstilt av 22 ct gull med og uten
ekte diamanter, safirer og rubiner. Smykkene leveres enkeltvis
eller i etuier à 16 stk. valgfrie smykker.
17869
17873
17863
17866
17868
17862
17864
17867
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IZI diamant
5 stk. Ø 1,8 mm
IZI diamant
5 stk. Ø 2,0 mm
IZI diamant
5 stk. Ø 2,3 mm
IZI tannsmykke m/0,01 karat diamant
1 stk. 22 karat hvitt eller gult gull.
IZI tannsmykke m/0,02 karat diamant
1 stk. 22 karat hvitt eller gult gull.
IZI tannsmykke
1 stk. 22 karat gull.
IZI tannsmykke
1 stk. m/rubin, smaragd eller safir.
IZI displayboks
1 stk. med plass til 8 eller 16 tannsmykker.
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Endodonti

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Kliniske tips ved endobehandling
1. Alltid kofferdam. Hvis dette ikke er mulig må tannen bygges
opp før endobehandling starter. Sprit av duken med
klorheksidinsprit.
2. Hvis en ikke kommer ned til apex med nr. 15, gå umiddelbart ned til fil nr. 10 evt. 08, 06. Hvis man prøver å komme
videre med nr. 15 kan det lages step.
3. Bruk apeks lokator og kontroller lengde med indikatorrøntgen.
4. Alltid instrumentere opp til nr. 20 med håndinstrumenter før
en begynner med maskinell instrumentering. Lag en Glide
Path.
5. Irriger mellom hvert instrument.
6. Ved bruk av Shaping Files, irriger og gå ned med fil nr. 15 til
arbeidslengde mellom hver fil.
7. Vær nøye med å registrere referansepunkt for lengdemålingen.
8. Alltid irrigere med 18% EDTA før kanalen tørrlegges og
applisering av CaOH2. Dette for å fjerne smear layer. Hvis
ikke, liten eller ingen virkning av CaOH2 (UltraCal).
9. Masterpoint prøves og det tas masterpointrøntgen med
klorheksidin i kanalen. Da blir også masterpointen
desinfisert.
10. Bruk silikonstopper på skyllekanyler (NaviTip). Merkes 2 mm
kortere enn arbeidslengde.
11. Ved irrigasjon, alltid ha sprøyten i bevegelse.
12. Applisering av CaOH2, start applisering 2 mm fra arbeidslengde.
13. Fjern overskudd av CaOH2 over kanalåpningene og appliser
IRM.
14. CaOH2 fjernes mer effektivt med sitronsyre (Citric Acid)
enn EDTA.
15. Kanalen må være tørr før rotfylling utføres.
16. Applisering av sealer (EndoREZ). Start applisering 2 mm fra
arbeidslengde.
17. a. Fjern guttaperka ca. 2 mm ned i kanalen og legg IRM
plugg eller fjern guttaperka til kanalåpningen.
b. Lysherd. Ets, bond. Forsegl med flytende kompositt.
Lysherd.

9

Irrigasjonsprotokoll, 2. seanse ved nekrosebehandling
Fjerning av CaOH2
1. Irrigere med NaOCl
2. Irrigere med 10% sitronsyre (Citric Acid).
La virke i 5 minutter.
3. Irrigere med 2% klorheksidin (Consepsis).
La virke i 5 minutter.
4. Tørrlegg.
5. Appliser sealer.

Instrumenteringsprotokoll
1. Finne arbeidslengde med K-filer nr. 10/15.
2. Gul Shaping fil.
3. Kontroller renselengde med nr. 15.
4. Blå Shaping fil.
5. Kontroller renselengde med nr. 15.
6. Grønn Shaping fil. Irriger godt mellom hver fil.
Bruk Shaping filen i 2/3 av kanalens lengde.
Avslutt med håndinstrumenter i den apikale delen.
Gjengitt med tillatelse fra Harald Prestegaard, Tannlege MNTF, Sarpsborg

Irrigasjonsprotokoll, vitale tenner
1. File-Eze brukes under instrumenteringen for å minske
belastningen på instrumentene
2. Irrigere med NaOCl 0,5% (Dakins) – 2,5% mellom hvert
instrument (eller ChlorCid 3 %).
3. Avslutte med 18% EDTA etter siste instrument for å fjerne
smear layer. La virke i 1 minutt.
4. Tørrlegg.
5. Appliser sealer.
Irrigasjonsprotokoll, nekrosebehandling
1. File-Eze brukes under instrumenteringen for å minske
belastningen på instrumentene.
2. Irrigere med NaOCl mellom hvert instrument.
3. Irrigere med 18 % EDTA etter siste instrument for å fjerne
smear layer.
4. Irrigere med 2% klorheksidin (Consepsis).
La virke i 5 minutter.
5. Tørrlegg.
6. Appliser UltraCal.
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: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

TheraCal LC

Teknikk – Direct Pulp Capping Placement
Dentistry courtesy of Dr. Mark Cannon

Hemostasis
achieved prior to
TheraCal LC direct
pulp capping
placement.

TheraCal LC
applied directly to
exposed pulp and
light-cured in 1 mm
increments.

Continued
restoration of the
tooth.

Final restoration.

Etched, rinsed, and
bonding applied.

Scan QRkoden og se
presentasjon
av TheraCal

Produktbeskrivelse
Theracal LC er en lysherdende resinmodifisert kalsium silikat.
Dens unike apatittstimulerende egenskaper gjør den ideell til
direkte – og indirekte pulpaoverkapping, og som en beskyttende
base/liner under kompositt, amalgam, sement og andre basematerialer. Theracal LC er en naturlig (eller perfekt) erstatning til
kalsium hydroksid, glassionomer, RMGI og IRM/ZOE grunnet
dens interaktive egenskaper.
Theracal har en basisk pH som fremmer tilheling og hydroksylapatitt dannelse. Forsøk ved Universitetet i Bologna viser at 28
dager etter pulpaoverkapping vil TheraCal gi en dentinbro som
er omtrent like tykk som hvis Portland Sement brukes, og ca. 5
ganger så tykk hvis man bruker Dycal eller en
glassionomer foring.
TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate før
etsing og bonding av fylling.
Bondingmaterialer kan gi brukbart resultat ved rene mekaniske
pulpaeksponeringer, men ikke på kariøse eksponeringer.
Ca(OH)² stimulerer til reparasjon, men gir dårlig forsegling.
TheraCal LC appliseres i lag på maks 1 mm på lett fuktig dentin,
eventuell eksponert pulpa tamponeres med en pellets og sterilt
saltvann.

Teknikk – Indirect Pulp Capping Placement
Dentistry courtesy of Dr. Ross Nash

Indirect pulp capping. Infected dentin
is removed and
affected dentin
remains allowing for
incremental layers of
TheraCal LC to be
placed.

TheraCal LC directly
applied to
preparation in 1 mm
incremental layers
and manipulated
into a smooth
surface.

Each increment is
light-cured for 20
seconds.
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Surrounding enamel is
etched using BISCO’s
SELECT HV™ ETCH.

BISCO’s ALL-BOND
Universal® is applied
and light-cured.

Final prep after core
build-up using BISCO’s
CORE-FLO™ DC.

Tips!
TheraCal LC er et flott materiale til direkte eller indirekte pulpaoverkapping. Her er det naturlig å kombinere bruken av TheraCal LC med en
selvetsende bonding, og da er All-Bond Universal å foretrekke, da denne
er REELT universal, krever ingen aktivator eller lignende for å fungere.
BS: man bør alltid etse emaljen for seg da en selvetsende bonding ikke
klarer dette godt nok. Fordelen med selvetsen her er jo at man motvirker
risikoen for postoperative smerter (kontraksjons-/krympningssmerter) i
tannen, noe som er ekstremt viktig da vi nærmer oss pulpa dramatisk.
En dualherdende bulkfylling som Core-Flo DC på toppen opp til emaljen
ville være optimalt, da denne har betydelig lavere krymping enn en
tradisjonell (bulk)fylling som er lysherdende. Dette dekkes med emaljekompositt på toppen.
11281

Teknikk ved dype fyllinger
Rens kaviteten med Consepsis®, TheraCal LC foring, selektiv ets av emaljekant med Select HV fra Bisco, All Bond Universal™, bygg opp med kjemisk
herdende (Bisfil™ 2B) evt. dualherdende (Core-Flo™ DC) kompositter for
mindre krymping, topplag med lysherdende kompositt (Ælite™ Aesthetic
Enamel), for bedre slitestyrke og estetikk.

TheraCal™ LC
4 x 1,2 ml

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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EndoREZ™

: Klinisk teknikk :
Endo-Eze® Access Bur

Produktbeskrivelse
EndoREZ er en unik, dualherdende, hydrofil resin sealer med
adhesive egenskaper som ikke krever ekstra bondingprosedyre.
Enestående fukt- og flyteegenskaper og med en partikkelstørrelse som gjør at den kan appliseres gjennom en 29 ga
NaviTip. Forsegler også lett fuktige kanaler. Samme røntgenkontrast som i gutta percha. Endo-REZ sealer blandes direkte i
en minisprøyte (Skini syringe), en NaviTip av ønsket lengde skrus
på, og kanalen fylles fra apeks og opp. Fordi den er dualherdende
kan topplaget lysherdes og tannen kan gjøres ferdig i én seanse
med ferdig restaurering. Ved revisjon har EndoREZ samme
egenskaper som AHPlus og Gutta Percha.
EndoREZ Accelerator
Nå trenger du ikke vente 20–30 minutter på at EndoREZ skal
herde innen du påbegynner restaureringen. Den helt unike
EndoREZ Accelerator herder EndoREZ i kanalen på bare noen
minutter! Det betyr at du kan påbegynne kronerestaureringen
direkte, uten å miste tid.

1. Accorn bor fåes i to
størrelser. Skjærer kun
når du trekker boret
koronalt (tilbake).

2. Med Safe end taper
bor jobber du trygt og
sikkert og det gir en
god åpning til kanalsystemet.

3. Straight-line access
diamant bor gir deg
forbedret tilgang til
kanalene.

AET instrumenterte
kanaler med innsatt
gutta percha point.

EndoREZ applisert
gjennom NaviTip spisser og én gutta percha
per kanal.

EndoREZ

Hydrofil EndoREZ™
penetrerer selv fuktige dentinkanaler.

Oppbevaring
Kjøleskap
Tips
EndoREZ – den enkleste veien til en sikker, tett og ikke-toksisk
rotfylling
EndoREZ rotkanalssealer er enkel og sikker å håndtere. Takket
være blandingsspissen og den doble sprøyten holdes base og
aktivator separert, til du har løsnet spissen. På denne måten
hindres materialet i å herde.

9

• EndoRez er ikke-toksisk – ingen lekkasje
• Hydrofilt resin – det er alltid fukt i rotkanalen. Du behøver
ikke bruke tid på tørrlegging. Bruk vakuumadapteret og sug
tørt, sjekk at det er tørt med en papirpoint.
• Ikke behov for lateralkondensering. Endo Rez går etter fukt og
således ut i sidekanalene.
• Teknikken bygger på “monoblock-teknik”. Sørg for at det blir
en tett rotfylling – “sett en plugg i kanalen slik at det blir supertett”: Resinet binder til dentin og Endo Rez gutta perka
points er belagt slik at de binder til rotkanalssealen.
• Appliser med den unike NaviTip fra apex og opp.
• Gir samme røntgenkontrast som guttaperka.
• Penetrerer og former seg etter rotkanalens ujevne overflater.
• Gir mulighet for stiftsementering rett etter rotfylling ved bruk
av Accelerator.

Trekk NaviTip sakte ut mens EndoREZ appliseres. De siste 2 mm
av spissen på NaviTip™ er myk og fleksibel og avrundet for å
følge bøyde kanaler. Eliminerer luftbobler. Kun én MasterPoint
kreves, men om ønskelig kan man sette flere.

Samme røntgenkontrast som gutta percha.
Hydrofil EndoREZ™ flyter inn i bikanaler.

Resin Sealer

Før forsegling
Etter siste skylling av kanalen, sug opp overskuddsvæske med
Capillary Tip, tørk ut med papirpoint. Viktig at alt av natriumhypoklorid eller peroxid fjernes fra kanalen. Kan forårsake at
rotkanalssealer ikke herder. Kanalen må ikke dehydreres med
alkohol. Ultradents 18 % EDTA er utmerket som siste skyllevæske av kanalen før forsegling.

Adhesjon til Gutta Percha

Gutta Percha

SEM viser overgang mellom Sealer og Gutta
Percha under stress for å vise adhesjon.
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telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

EndoREZ Accelerator er utformet for å fungere hånd i hånd med
det banebrytende obturasjonssystemet EndoREZ, slik at du
pålitelig kan obturere dypt inn i kanalen ved å bruke den nyeste
teknologien.
14477
14489

EndoREZ
6 ml. 20 mixing tips.
EndoREZ Accelerator
20 stk.

NaviTip™

Nytt produkt
27 mm

EndoREZ Coated Points

Produktbeskrivelse
Resinbelagte gutta perka som binder kjemisk til EndoREZ. Gir
monoblock fylling og bedre koronal forsegling. Biokompatible
med alle resinbaserte sealere. Historisk sett har gutta perka kun
hatt en svak binding til kanalsealere. EndoREZ points er de første
i sitt slag som skaper en sterk kjemisk binding ved å binde gutta
perka til EndoREZ.
14472
14507

EndoREZ Coated Points 0.02 Taper
60 stk. assortert 40, 45, 50
EndoREZ Coated Points 0.02 Taper
60 stk. 25, 30, 35

25 mm

21 mm

17 mm

Produktbeskrivelse
NaviTip 29 ga kanyler er sterke og stive, runde i enden, mens de
siste 2 millimeterne er myke og fleksible for å kunne føres
gjennom kurver. NaviTip er fargekodet i henhold til filene og er
utstyrt med stoppere. Unik til applisering av File-Eze, ChlorCid,
EDTA, Consepsis og EndoREZ Sealer. Gå ned til apex og dra tilbake slik at kanylen er løs i kanalen og ikke butter. Dette gjelder
for alle materialer som skal appliseres i kanalen med tynne
kanyler.
14483
14448
14485
14493

NaviTip 29 ga
50 stk. 17 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 21 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 25 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 27 mm

EDTA 18 %
Skini Syringe
™

Produktbeskrivelse
Til applisering av EndoREZ sealer.
14478

Produktbeskrivelse
Irriger alltid med 18% EDTA for å fjerne smear layer før kanalen
tørrlegges og før applisering av CaOH2. Flytende EDTA gir en
ren kanal og en optimal effekt av UltraCal (CaOH2). I tillegg
nøytraliserer EDTA den oksyderende effekten til natriumhypoklorid som kan føre til at resinsealere ikke herder.

Skini Syringe
20 stk.

Endo-Eze® Access Bur

Teknikk

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Access bur kit leveres med 5 bor og en autoklaverbar
boroppsats. Borene har Safe-Tip, det vil si ikke-skjærende spiss
for å beskytte kavumbunn mot skader samt perforasjon.
14470

Access bur kit
5 stk.

1. Kanalinstrumentering
(ingen irrigering eller
smøremidler). Smear
layer intakt i kanalen.

2. Kanalinstrumentering
pluss natrium-hypokhlorid.
Smear plugs fortsatt
intakt.

3. Kanalinstrumentering
med både NaOCI og
EDTA. Smear er fjernet.
NB! Rene, åpne tubilis.

4. Nærbilde av figur 3.

16192

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

EDTA 18%
30 ml. IndiSpense

telefax 22 26 02 30

107

9

Endo-Eze® Endo Ruler

File-Eze®

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Endo Rulers er engangs transparente linjaler for å måle
på røntgenbilder og bestemme arbeidslengden på filene.

Produktbeskrivelse
File-Eze er en effektiv 19% vannoppløselig viskøs blanding for
oppløsning, smøring og fjerning av debris ved rotkanalpreparasjon. File-Eze fjerner debris og renser opp rotkanalen.
EDTA forenkler rotkanalprepareringen gjennom oppløsning av
kalsium i rotkanalveggene. File-Eze innholder en passe mengde
smøremiddel for å minimere risikoen for filfraktur. File-Eze
innholder ingen peroksider og har en pH på 10–11 for optimal
EDTA-smøring. Ideell ved bruk av apekslokator. Gir optimale
arbeidsforhold.

14476

Endo-Eze Endo Ruler
25 stk.

ChlorCid®

Teknikk

Produktbeskrivelse
3 % natriumhypoklorid for desinfisering og irrigering
i rotkanaler. Bakteriedrepende og vevsnedbrytende.

Appliser File-Eze direkte i
rotkanalen med NaviTip.

Viktig informasjon
Hvilken prosent natriumhypoklorid har, er egentlig ikke så viktig,
bare man irrigerer nok. 3 % fjerner mer “ødelagt” vev enn 1 %.
Ved å bruke maskinelle filer fjerner du mer “ødelagt” vev og får
et bedre resultat enn ved bare å bruke manuelle filer.

16411
16412

Skyll og desinfiser med
ChlorCid.

File-Eze reagerer med
natriumhypoklorid som
vist på bildet, og letter
fjerningen av debris og
rengjøring.

File-Eze Kit
4 x 1,2 ml. 20 spisser.
File-Eze
30 ml IndiSpense

Teknikk, Quick Drying Canals

Consepsis 2 % klorheksidin

9

Irriger kanalen med
ChlorCid gjennom
NaviTip eller Irrigator Tip.

15525

Sett Capillary Tip på
Vacuum adapter og før
ned i kanalen. Beveg
Capillary inn og ut mens
du suger. Du kan både se
og høre hvordan væske
blir fjernet fra kanalen.

ChlorCid
30 ml IndiSpense

Bruk en papirpoint for å
kontrollere at kanalen er
tørr.

Produktbeskrivelse
Ved revisjoner og behandling av apikale periodontitter bør det i
den siste irrigasjonen være klorheksidin. Ved kombinasjonen av
NaOCl, EDTA og klorheksidin får man drept de bakteriene som
er resistente mot natriumhypokloritt. Ikke bruk klorheksidin som
inneholder såpe/olje. Dette vil legge seg som en film på kanalveggene og interferere bindingen mellom sealer og kanalvegg.
Viktig informasjon
Consepsis skal ligge som et innlegg i kanalen i 5 minutter. Sett
ned master points samtidig slik at denne også blir desinfisert.
Teknikk

Desinfiser preparasjoner
ved å applisere
Consepsis.

14438
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Desinfiser kanaler ved
endodontisk behandling

Consepsis 2% klorheksidin
30 ml IndiSpense

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock

Capillary Tips
23 ga.

21 ga.

Produktbeskrivelse
Låser appliseringsspissen. Ideell til Consepsis og EDTA.
Viktig informasjon
Om materialet ikke kommer gjennom spissen. Sett på ny
appliseringsspiss – den er mest sannsynlig tett.
18077
18074

Produktbeskrivelse
Bøybare polypropylen-spisser. Brukes med Luer vacuum adapter
i endokanaler for å fjerne væske og applisering av UltraCal.
Teknikk

1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock Øk. pk.
100 stk.
1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock
20 stk.

5 ml Plastic Syringe Luer Lock

Fjern all karies.

Sett på matrise, sett en
capillary tip i kanalen og
bygg opp tannen.

Produktbeskrivelse
Sprøyte til irrigering. Passer til samtlige Ultradent spisser.
Kaldsteriliseres (120 °C).
17620

5 ml Plastic Syringe Luer Lock
10 stk.

Endo-Eze 27 ga Irrigator Tips

Gjengitt med tilatelse av
Endospesialist Harald Prestegaard
MNTF, Sarpsborg
Sett på kofferdam.
Ferdig endoFor å få kofferbehandlet og
dammen tett, bruk
oppbygd tann.
OraSeal, evt. Blockout Resin og lysherd.

15792
15793

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Irrigator tip er en tynn fleksibel 27 gauge (0,40 mm)
kanyle med en unik åpning som motvirker at spissen tetter seg,
og eliminerer risikoen for at materialer presses ut gjennom apex.
Irrigator kanyler brukes sammen med 5 ml Luer Lock for endodontisk skylling og kan bøyes til etter behov for lett tilgjengelighet i rotkanalen.
14469

Klipp av toppen på
Capillary tip. Den fester
seg ikke i kompositten
og er enkel å fjerne.

Capillary Tips, lilla
50 stk.
Capillary Tips, grønn
20 stk.

Endo Silver Point End Forcep

9

Endo-Eze Irrigator Tips
20 stk.

Produktbeskrivelse
Små tenger som brukes til å fjerne frakturerte stifter i rotkanaler, instrumenter og sølvstifter. Liten og tynn arbeidsspiss
gjør at man kommer langt ned i kanalåpningen og får godt grep
rundt det som skal fjernes. Kan også være god til fjerning av
dyptliggende rotrester og små frakturerte fragmenter ved
ekstraksjon o.l.
13987
10841

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Endo Silver Point End Forcep
Huey End Plier m/diamant

telefax 22 26 02 30
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UltraCal™ XS™

NaviTip FX

Produktbeskrivelse
UltraCal XS er en vannbasert kalsiumhydroksydpasta med pH
12,5 og røntgenkontrast. UltraCal XS inneholder 35% kalsiumhydroksyd og kalsiumhydroksylapatitt. Kalsiumhydroksyd er
kjent som et antibakterielt middel takket være høy pH såvel som
dets stimulerende legende effekt. UltraCal XS brukes som
endodontisk innlegg i rotkanalen mellom behandlinger. Enkel
og kontrollert applisering rett fra sprøyten med Endo-Eze
kanyler, Capillary kanyler eller NaviTip 29 ga. UltraCal XS tørker
aldri ut i forpakningen.

Produktbeskrivelse
Unike 30 gauge spisser i 17 og 25 mm lengde som brukes
sammen med Citric Acid til både å skylle og børste i kanalen for
å fjerne rester av kalsiumhydroksyd.
Teknikk

Teknikk akuttbehandling
Rens raskt opp 2/3 av kanalen, 2-4 mm fra apeks. Bruk
UltraCal XS som innlegg i kanalen. Bruk UltraTemp som
midlertidig materiale.
Vevet merket rødt fjernes ikke med konvensjonelle
systemer. Infektert vev sitter igjen og begrenser virkningen
av antimikrobakterielle medikamenter. Ved å ikke fjerne
vevet øker potensialet for gjentagende smerter. Området
vist i rødt fjernes ved bruk av AET systemet.

NaviTip FX rengjør raskt og
effektivt i kombinasjon med
20 % sitronsyre og fjerner
kalsiumhydroksid.

16431
16432

15431

NaviTip FX 30 ga
20 stk. 17 mm
NaviTip FX 30 ga
20 stk. 25 mm

Luer vacuum adapter

UIltraCal
4 x 1,2 ml

Citric Acid 20 %
Produktbeskrivelse
Passer til standard vakuumsug. Brukes sammen med Capillary
Tips og minimerer tiden og antall papirpoints som brukes for
tørking av kanalen. Oppretthold et rent, tørt operasjonsfelt for
retrograde fyllinger, eller fang inn den lille fukten i sulcus eller
approksimalt nær fyllingskanten med minimal luftblåsing og
forstyrrelse.

9
Produktbeskrivelse
Sitronsyre brukes i kanalen for å fjerne rester og løse opp
kalsiumhydroksyd før applisering av gutta perka og sealer. Man
oppnår en renere kanal ved bruk av sitronsyre enn kun ved bruk
av EDTA. Noe som er spesielt viktig ved bruk av sealer.
15502

Citric Acid 20 %
30 ml IndiSpense

14468

Luer vacuum adapter
10 stk.

Micro Capillary™ Tips

Produktbeskrivelse
Micro Capillary er en tynn plastkanyle (polypropylen) som er
ferdig bøyd, med kanaldiameter på 30 gauge. Settes på EndoEze vakuum adapter for å suge opp væske i kanalen.
14920
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Micro Capillary Tips
20 stk. 5 eller 10 mm

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

TriAway

Endodontic filholder

Produktbeskrivelse
Nå kan du bruke appliseringsspissene du ikke klarer deg foruten
på din 3-veis sprøyte. TriAway engangsspisser til kontrollert
applisering av vann og luft i små kaviteter og ved endodontisk
behandling.
11201

TriAway
20 stk.

Produktbeskrivelse
Autoklaverbare (121 °C) filholdere i sett av 6 for
individuell behandling og enkel identifisering av filene.
Unngå krysskontaminering.
22912

Endodontic filholder

Rocanal R3

Endo-Eze® Apical Files
Taper:
10–20 = 2 %
25–50 = 2,25 %

Produktbeskrivelse
Rocanal R3 er en endodontisk sealer som effektivt hindrer
bakterievekst, og sekundære periapikale komplikasjoner.
I første fase av herdingen vil de aktive ingredienser diffundere
ca. 2 mm. Sementoverskudd forbi apeks tolereres godt og
resorberes av makrofagene. Inneholder orthophenylphenol som
er bakterie- og sporedrepende. Høy volumstabilitet gir gode
forseglingsegenskaper. Resorberbar forbi apeks, biokompatibel
og ingen vevsirritasjon. Appliseres med Lentulonål. Rocanal er
sølvfri.

Tip Diameters = ISO

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Apical-filen brukes manuelt med "twist-pull"- eller lett
roterende bevegelse, og er konstruert slik at de bare skjærer i
den apikale delen av kanalen. Bare de ytterste 12 mm av filen er
avsmalnende; noe som gir en unik taktilitet, slik at du som
kliniker "kjenner hvor du er", og kan dermed sikkert og
forutsigbart rense og forme de siste 3–5 mm apikalt. Filens
avsmalning er en anelse større enn ISO-taper for gutta perka
points, og sikrer dermed at disse først stopper når spissen når
bunnen (tugback).
14482

Endo-Eze Apicale files (manuelle) refill
6 stk.
nr. 10, sort
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 15, hvit
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 20, gul
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 25, rød
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 30, blå
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 35, grønn 19 mm
23 mm
27 mm
nr. 40, sort
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 45, hvit
19 mm
23 mm
27 mm
nr. 50, gul
19 mm
23 mm
27 mm

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

16170

Kofferdam
9
Produktbeskrivelse
Kofferdamduk uten rester av talkum eller kjemikalier. Et høyrenset
produkt for deg og dine pasienters helse. Friksjonen mellom
tann og kofferdam gjør at den forblir på plass. Høyeste mulige
rivestyrke. Den blå fargen gjør den perfekt til bruk ved estetisk
tannbehandling.
Viktig informasjon
Sprit av kofferdamduken med klorhexidinsprit ved
endobehandling.
10271
15925
10276

informasjon@norskorthoform.no

Rocanal R3
1-1 pk

telefon 22 76 01 40

Kofferdam talkfri 8060
15 x 15 cm, 36 stk.
Kofferdam latex- og talkfri 8080
15 x 15 cm, 20 stk.
Kofferdam ramme

telefax 22 26 02 30
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LC Block-out Resin

ViscoStat

Produktbeskrivelse
Et lavviskøst, blått pigmentert lyspolymeriserende resin som kan
brukes til forsegling av kofferdamduk.
Produktbeskrivelse
En viskøs 20 % jernsulfat for blodstilling og kontroll av gingival
væske.

For ytterligere informasjon, se kapittel 7.
11836
11832

LC Block-out Resin
4 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips
LC Block-out Resin øk. pk.
20 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips

14731
18055

OraSeal® Caulk & Putty

Ultra-Blend® Plus

Produktbeskrivelse
Oraseal er et cellulosebasert materiale med fantastiske tetningsegenskaper ved kofferdambruk. Oraseal fester like godt til vått
som til tørt dentin, gingiva og kofferdam. Oraseal forblir plastisk
under hele behandlingstiden. Ingen ventetid på at materialet
skal stivne. Det er lett å fjerne etter ferdig behandling.
Teknikk

Produktbeskrivelse
Ultra-Blend Plus er et unikt lysherdende materiale med røntgenkontrast som inneholder kalsiumhydroksyd og hydroksylapatitt
i en uretandimetakrylatbasis. Brukes til pulpakapping ved
reversibel pulpitt.
Viktig informasjon
Ved eksponering eller nær eksponering, informer pasienten om
muligheten av at tannen kan bli betent senere. Det finnes ingen
garantier. In vivo-tester viser meget gode resultater ved bruk av
dette materialet og protokoll.
15761

9

Appliser OraSeal Caulk med White Mini eller White Mac tip. Form til med fuktig
hanske, fuktig bomull eller fuktig instrument. Rotbehandling kan gjøres på rent
og tørt område.

11839
11848

OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml
OraSeal Putty
4 x 1,2 ml

bestilling@norskorthoform.no

Ultra-Blend Plus
4 x 1,2 ml

Micro Endo speil
Produktbeskrivelse
Lite speil med hensiktsmessig utforming og godt håndtak. Ideell
til bruk ved kirurgiske inngrep og ved bruk av mikroskop. Lett å
inspisere apex ved rotspissamputasjon og retrograd fylling.
Rhodium 3 mm rundt speil.
16104
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ViscoStat
30 ml IndiSpense
Dento-Infusor
100 stk.

Micro Endo speil

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

: Klinisk teknikk :
Stopp blødning med ViscoStat

Appliser ViscoStat med
Dento-Infusor for å
stoppe blødning.

Appliser Ultra-Etch
med 30 ga Nano Tip.
Ets i 15 sek.

Skyll med TriAway og
Black mini Tip

Appliser bonding iht
fabrikantens bruksanvisning.

Lysherd.

Bruk 30 ga Nano Tip
og appliser et lag
Ultra-Blend Plus.
Lysherd 20 sek.
Appliser lag 2, og
repeter om nødvendig.

Appliser DeOx
glyserin (oksygen
barrierre), lysherd 20
sek. Gjennom DeOx
for å fjerne okysgen
inhibisjons lag.

Puss retrograde
fylling. Skrap/fjern
koagel i benkaviteten for å få
blødning før
suturering.

Sug ut fuktighet
med Capillary tip.

Små Endo-Eze vakuumspisser finnes i flere
størrelser. Sett på
ønsket type. For rotspissamputasjon er nå
vakuumsuging mulig
med fullt innsyn.

3. Med Black Micro
tip, appliser UltraBlend Plus på tørt
dentin ved eksponeringsgrensen (eller
over tynt, rosa
dentin); dekk eksponeringen og lysherd.
Minimer applisering
på dentin for å maksimere bondingmuligheter senere.

4. Ets og bond iht.
fabrikantens bruksanvisning.

Pulpakapping med Ultra-Blend Plus

1. Bruk Ultra-Blend
Plus ved små
perforasjoner hvor
blødningen kan
stoppes ved hjelp av
Consepsis 2 %.

2. Appliser Consepsis
antibakteriell væske i
60 sek. og skrubb forsiktig. Blås forsiktig,
ikke skyll.

9
Teknikk av karies til pulpa-perforasjon med etterfølgende endodonti

Liten pulpal eksponering

1.
2.
4.
5.
6.
7.

Desinfiser først med
Consepsis 2 % klorhexidin
og lufttørk. Dekk med
ytterst lite Ultra-Blend Plus
før etsing og applisering av
dentinbonding.

Stopp blødning med ViskoStat
Skyll og tørrlegg.
Appliser Ultra-Blend Plus over perforasjon/åpning til pulpa og lysherd.
Ets, skyll, bond, lysherd.
Appliser komposittfylling.
Åpne opp til pulpakammeret. Fjern kronepulpa. Legg eugenolpellet/UltraTemp.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Ivory Kofferdam klammer

UltraTemp™ Regular

Produktbeskrivelse
UltraTemp er en unik polykarboxylat midlertidig sement/
fyllingsmateriale uten eugenol som kommer i kremkonsistens
levert i Ultradent’s velkjente sprøytesystem. Gir de velkjente
fordelene til polykarboxylat som lav pulpairritasjon og gode
forseglings-egenskaper. UltraTemp er vannoppløselig før
herding og derfor lett å fjerne. UltraTemp er diffusjonsåpen for
vann, men stenger bakterier ute, samtidig som fuktighet fra
saliva kan passere slik at man unngår dehydrering i
preparasjonsområdet. Bruksområder for UltraTemp er
midlertidig sementering av krone/bro som ikke skal stå mer enn
2–4 uker. UltraTemp anbefales også som kvalitetsforsegling ved
endodonti mellom behandlingene. UltraTemp kan også brukes
som et rent midlertidig fyllingsmateriale i små kaviteter.
Viktig informasjon
UltraTemp Regular er den eneste som kan brukes i kombinasjon
med Opalescence Endo/Walking Bleach.
OBS! Ikke alle temporære sementer vil herde i kombinasjon med
blekematerialer pga. kjemisk reaksjon.
18120

Ultra Temp Regular
10 g. 20 stk. blandespisser

Produktbeskrivelse
Mange av Ivory klammerne er unike i sin form og fremstilles for
å dekke de mest krevende situasjoner. Du vil alltid finne noen av
disse klammerne passende for praktisk talt alle situasjoner.
Spenningen i hvert enkelt klammer er omhyggelig fabrikktilpasset med en riktig holdekraft på de tennene det er beregnet
for. De mest populære klammerne og som refereres til som
basics er: 00, 2,3, 8, 9, 14, 0, 2A, 8A, 12A, 14A, 1, 3, 7,
8A,13A og dekker de fleste rutineprosedyrer. Vi har i tillegg et
stort utvalg av klammere som vil hjelpe deg i vanskelige og
uvanlige kasus. Ivory Tiger klammere er identiske med de
regulære typer, men har seraterte kjever for å kunne gi et fast
og stabilt grep på tenner som er preparert helt ned. 1T, 2A,
12A, 14T, 2T, 9T, 13A og 56.
Labial

6
For labiale kaviteter på
sentraler og hjørnetenner. For 2. premolar
og 2. molar OK

9T
For labiale kaviteter
i hele fronten.

212
212SA
For labiale kaviteter.
For uvanlige formede
Anterior servikal klammer. anteriort og i kasus hvor
det behøves ytterligere
retraksjon av gingiva.

00
For små UK anteriort og
tenner som er uregelmessige i buen. Stor
klammerbue, smal kjeve.

1
Generelt bruk i OK. Kjeven
passer til kurvaturen ved
tannkjøttsranden.

Premolar

0
For tenner som er smale
elongerte. Stor klammerbue, liten kjeve.

2
2A
Generell bruk i UK. Samme For premolarer med
som nr.1 men kjeven er
kraftig rot. Bred kjeve.
flat slik at gingiva går fri.

1A
Rotklammer. Skrånende
kjeve, griper roten på
premolar, anteriore.

27N
Universal klammer for
premolar. Kjeven tilpasses
til kurvaturen på tannkjøttsranden.

Molar

9
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3
Til små UK. Smale, flate
kjever for ikke å støte imot
gingiva.

4
Til små OK. Smale kjever
designet til å passe tannhalsen på runde tenner.

5
Til store OK. Kjeven tilpasses til kurvaturen på
tannkjøttsranden.

7
Generelt bruk i UK.
Medium størrelse på kjeve
og bue. Flat kjeve. Til
tenner som virker firkantet.

8
Generelt bruk i OK.
Runde tenner i overkjeven.
Kjeven passer til kurvaturen
på tannkjøttsranden, og
forhindrer rotering.

8A
For overkjeve, underkjeve
molarrøtter. Fire punkts
grep på roten. Kjeven
legger kofferdam under
gingiva når den slippes.

10
Til små molarer med kort
krone. Bukkal kjeve
bredere enn lingualt.
(10=høyre;11=venstre)

11
Til små molarer med kort
krone. Bukkal kjeve
bredere enn lingualt.
(10=høyre;11=venstre)

12A
Generell UK.

13A
Generell UK.

14T
26
Delvis erupterte tenner. Små UK molarer.

26N
Universal OK.

27
Store molarer.

28
Generell UK molarer.

telefon 22 76 01 40

56
Alle store molarer.

telefax 22 26 02 30

Kofferdam klammertang

Produktbeskrivelse
Ivory Hulltang er fremstilt av beste stålkvalitet og er garantert
å vare i mange år. Klammertangens utforming sikrer god
tilgjengelighet i hele tannbuen og holder alle typer klammere
sikkert og uten vipp, også ved reversering.
10274

Tann
1
2
3
4-5
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13
14 - 15
16

Klammer
4, 5, 8, 8a,12a,14, 26N
4, 5, 8, 8a,12a,14A, 26N
4, 5, 8, 8a,12a,14, 14A, 26N, 56
0,1,1A, 2A, 27N
6, 9, 212, 212SA
0, 1, 1A, 2A, 27N
4, 5, 8, 8A,13A,14,14A, 26N
4, 5, 8, 8A,13A,14,14A, 14, 14A, 26N, 56

Tann
17 - 18 - 19
20 - 21
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
28 - 29
30 - 31
32

Klammer
3, 7, 8A,12A, 14,14A, 27, 56
0,1A, 2, 2A, 6, 27N
00, 6, 9, 212, 212SA
0,1A, 2, 2A,6, 27N
3, 7, 8A, 12, 12A, 14,14A, 27, 56
3, 7, 8A, 14,14A, 27, 56

10278
10279

Kofferdam klammertang

Kofferdam hulltang

Produktbeskrivelse
Ivory hulltang er et presisjonsinstrument fremstilt av beste
stålkvalitet. Garantert alltid å klippe et jevnt, perfekt hull i
kofferdamduken som ikke vil revne. Mulighet for 6 forskjellige
hullstørrelser som passer for den minste anteriore tann til den
største molar.

Ivory Kofferdam Klammer
1 stk.
Ivory Kofferdam spesialklammer
1 stk.

10273

Kofferdam hulltang

Kofferdam Template

Kofferdam klammersett

9
Produktbeskrivelse
Ivory kofferdam settet inneholder et utvalg av de mest brukte
klammere: 0, 2A, 8A,14, 2, 7, 9, 14A. Med disse klammerne
dekkes de fleste behov.
10277

Kofferdam klammersett
8 stk.

informasjon@norskorthoform.no

Produktbeskrivelse
Template forenkler bruken av kofferdamduk betraktelig, ved at
man alltid får klippet til eksakt plasserte hull. Template legges
opp på kofferdam duken, og man markerer med en tusjpenn
hvor det skal klippes. Template kan sprittørkes.
10272

telefon 22 76 01 40

Kofferdam Template

telefax 22 26 02 30
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Opalescence GO
®

Opalescence GO er for de pasientene
som ønsker en enklere og rimeligere
blekebehandling og som kun ønsker
å «lysne» sine tenner eller som
ønsker en oppfriskning av tidligere
blekebehandling.

9

Se side 84 for mer informasjon.
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telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Lys, luper og
beskyttelsesbriller

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

10

Teknikk

Nytt produkt

• Still inn ønsket intensitet med dimmerhjulet.
• Senk intensiteten for verdi, mikro- og
makro-morfologi.
• Juster posisjonen/avstand for ønsket
forstørrelse.
• Se på pasientens tenner sammen med
shade-guiden.

Trueshade

Betraktning av prøvetrykk/utskrift
Når et prøvetrykk skal vurderes, er lysforholdene svært viktig for at man
skal få den rette oppfattelsen. Refleksjonen av lyset kan variere mye fra
lyskilde til lyskilde, og den enkleste definisjonen av riktig lysforhold, er
faktisk dagslys. Dagslys holder en temperatur på 5000 Kelvin, noe man
kan oppnå ved å anskaffe lysrør som holder denne temperatur. Det finnes også spesielle ”betraktningskasser”, med både lyskilde og vegger
som gir optimale, nøytrale forhold.

Produktbeskrivelse
Det eneste LED-lyset som gir øyeblikkelig, korrekt og jevnt dagslys (5500K) uansett lyskilde og omgivelse. Høy konstant fargelyskilde og 5500 Kelvin sørger for optimale lysforhold for nøyaktig
fargeuttaking. Mobilt utstyr med LI-Ion ladbare batterier og
intelligent lader.
Unik BK7 linse belagt med kroneglass

Dette uttaler en av dine kollegaer
TrueShade ivaretar problemstillingen med alltid å ha en korrekt og stabil
lyskilde som hjelpemiddel for å ta ut riktig farge. Samtidig er den liten av
størrelse og trådløs, noe som gjør den svært brukervennlig for flere
brukere på samme klinikk, eller bruk på forskjellige steder.
Tanntekniker Jørgen Gad, Art PRO
24860

Trueshade

Nytt produkt

VALO LED herdelampe

10

• 0/45° Geometrisk lys tilpasset med fargemåling eliminerer
speilreflekser.
• Korrekt farge- og karakteristikkgjengivelse takket være
Trueshades konstante fargetemperatur på 5500K.
• Oppfyller belysningsstyrken anbefalt for dental fargevurdering.
• Trueshade har den unike egenskap at lysstyrken kan reduseres
for nøyaktig beregning av verdien, og mikro- og makromorfologien, samtidig som den påkrevde fargetemperaturen
på 5500K opprettholdes.
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Produktbeskrivelse
Endelig en trådløs herdelampe som kan brukes hele dagen og gir
full energi! Trenger kun 2 timers opplading. VALO gir 3 herdealternativer, Standard LED 1000 mW/cm2, høyintensiv 1400 mW/cm2
og plasma 3200 mW/cm2. Lysområdet er større pga. 4 chips/dioder
og herder derfor hele tannen, såkalt “footprint” og ikke kun i
midten. Lekker design og god ergonomi gjør at du kommer til,
selv i små kjever. Lampen tåler “en god støyt”, uten å gå i stykker.
Laget av flyaluminium, mens glasset er av safir, ergo ingen riper.
19161
15227

VALO Trådløs LED herdelampe
VALO Trådløs LED plastbeskyttelse
500 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30







 
 

: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

Microlux Fiber Optic







 

















Anterior Karies Posterior Karies



Produktbeskrivelse
For deg som allerede kjenner Microlux, et hjelpemiddel til
diagnostisering av karies og tannsten, kan du nå få et fiberoptisk lys med 1 mm intensitet for endodonti. Supert hjelpemiddel
også til kirurgi. Har du allerede Microlux kan du supplere med
enten det nye endolyset, fiberoptisk speil eller LED lysguide.
Se også side 76.
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Subgingival plakkdeponering








NY Microlux proximal
karies tip
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19651







Endolys. Finn
den 4. kanal!



Posterior Karies med endolys



Fiber Optic Mirror.
Skyggefritt LED lys.











 















Rotkanal-åpning
Rotfraktur

Microlux endolys komplett
Microlux endolys 1 mm
(For deg som har Microlux håndtaket)
Microlux endolys refill
25 stk.
Microlux Fiber Optic Mirror
Microlux proximal karies tip
m/light guide og 5 refill fibre



Microlux



Microlux

 



 










































Microlux proximal karies tip












Photos by Dr. Howard E. Strassler

Produktbeskrivelse
Microlux er opprinnelig konstruert som et hjelpemiddel til
diagnostisering av karies og tannsten, men i mange daglige
situasjoner trenger man en ekstra lyskilde, f.eks. endodontisk
behandling. Det er ikke alltid lett ved hjelp av munnspeilet å
rette operasjonsbelysningen ned i kanalen. Altfor ofte blir lyset
utilstrekkelig for en nøyaktig inspeksjon. Microlux har et meget
kraftig, klart hvitt lys som gjør at du ser bedre, og kan inspisere
preparasjonen bedre. Det er enkelt å oppdage tannsprekker og
se spredningen når man kompletterer den vanlige operasjonsbelysningen, med lyset fra Microlux.

This
This attachment
attachment uses
usesaa 0.75mm
0.75mm diameter
diameter

dd

10

ItIt can
canoften
often show
show

Dette
uttaler en av dine kollegaer
ii


   i  dype


 for

Et godt tips er å bruke tuppen (lysguiden) til microlux
kasser
å 
O
O
22and
and 3mm
3mm glass
glass light
light
herde
det første laget med kompositt. Deretter
tarEndo
jeg Fiber,
av tuppen
gg
1mm
1mm
Endo
Fiber,
and
andaa fra
..
microlux
(endotuppen), og setter den på enden av herdelampen. Så
holder jeg den over "glasstaven" og
skjøten mot
lyset,
ogwebsite
vips, har jeg
203-778-0200
203-778-0200
X104
X104 or
orvisit
visit our
our
website
aa wwlys ned i kassebunnen. Det vil nok ikke gjelde som absolutt, men et
fått
flott supplement!
Kristoffer Øvstetun, Tannlege MNTF, Bergen

Viktig informasjon
Kun lyslederen kan autoklaveres. For mer info., se side 74.



 















LED lysguide. Ypperlig til
identifisering av tannsprekker.
19637
19638
19639

Microlux komplett
m/light guide
Microlux light guide refill
Microlux batteri
3 stk.

firmapost@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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SurgiTel® lupesystem
SurgiTel GSC har siden 1932 produsert presisjonsoptik. De siste
20 årene har de spesialisert seg på produksjon av luper for dentalmarkedet. Deres eget varemerke, SurgiTel, ble introdusert i 1993.
Surgitel gir med sin unike okularkonstruksjon førsteklasses
skarphet og billedkvalitet, samtidig som belastningen på øynene
reduseres, selv ved høy forstørrelsesgrad og lange arbeidsperioder. Lav vekt, ergonomisk design og justeringsmuligheter
for individuell tilpasning sikrer høy arbeidskomfort. Stort synsfelt
gir god oversikt i hele arbeidsfeltet uten å måtte bevege hodet
for å se instrumenter og andre hjelpemidler. God dybdeskarphet
gir full kontroll selv ved bevegelser hos pasient eller operatør.
Flersjikts antirefleksbehandling sikrer maksimal skarphet og
lysgjennomgang. Surgitel lupen har markedets beste justeringsmuligheter for optimal arbeidskomfort.
Valg av lupe
Bruk av teleskopisk lupesystem krever en viss tilvenningstid.
Regn med en periode på 2–3 uker. I denne perioden anbefales
det å starte med rutineundersøkelser og først gå i gang med
større kompliserte prepareringer når hånd/øye koordinasjon
etterhvert kommer på plass.
Uansett lupesystem, starter de fleste med en 2,5 x forstørrelse.
Viktig å merke seg er at større forstørrelse gir mindre arbeidsog dybdefelt. Tannpleiere og kosmetiske kirurger starter ofte
med 2 x forstørrelse. Oralkirurger bruker ofte 2.5 x, mens
endodontister oftest bruker 3 x eller 3.5 x forstørrelse.
FLM (teleskoplupe) kontra TTL (enkeltlinse)
FLM (Front-Lens-Mounted) er den mest populære lupen. Den gir
best arbeidsstilling. Lupen kan enkelt vippes opp og trenger ikke
å tas av og på. Det er enkelt å bytte brilleglass da dette kan
gjøres hos din lokale optiker eller hos fabrikant. Med Oakley
innfatning må dette gjøres hos fabrikant. Velg FLM når du er
usikker på din arbeidsstilling og ønsker å bruke samme lupe til
alle prosedyrer. FLM eliminerer kroniske nakkeplager og
forhindrer potensielle nakkeproblemer.

10

TTL (Trough-The-Lens) er lettere i vekt og optikken er nærmere
øyet, men dette systemet har en fast brennvidde med et mer
begrenset dybdeskarphetsområde enn FLM. I praksis betyr dette
at arbeidsavstanden bestemmes av forstørrelsesgraden – høyere
forstørrelse gir kortere arbeidsavstand. Pupilleavstanden må
måles hos optiker, synstest må følge bestillingen, arbeidsavstand
må måles fra nesebro til pasientens munn. Velg TTL når du
kjenner din arbeidsstilling nøyaktig og ønsker å bruke
forskjellige luper til ulike prosedyrer.

Bi-fokal og Tri-fokal
Bi-fokale brilleglass kan settes inn uten problem av lokal optiker.
Tri-fokale brilleglass kan ikke brukes i kombinasjon med luper.

A. Arbeidsavstand: Avstanden fra øye til objekt.
B. Arbeidsfelt:
Området hvor man får skarpt bilde (dybdeskarphetsområdet).
C. Konvergensvinkel: Vinkelen mellom okularene når de optiske aksene er
sammenfallende (i brennpunktet).
D. Synsfelt:
Største lineære størrelse (vinkelåpning) på objektet
som kan sees gjennom okularsystemet.
E. Siktvinkel:
Største vinkelvariasjon for komfortabel betraktning
og arbeidsstilling.

Standard tilbehør
Sort oppbevaringseske, sidebeskyttelse, brillesnor, tilbehørssett med
skrutrekker, renseklut, bruksanvisning. Standard innfatning er sort.
Rengjøring
1. Bruk en mild såpe eller isopropyl alkohol med en myk klut for
å løsne partikler. Repeter om nødvendig.
2. Tørk forsiktig av med myk klut eller myk tannbørste.
3. Skyll med rent vann (romtemperatur). Ikke bruk varmt vann.
Se side 123 for linserens og desinfisering.
Desinfisering
1. Spray med en av følgende:
- Overflate-desinfiserer
- 10 % ”bleach” og vann
- Isopropyl alkohol
- Lysol® desinfiserer
2. La virke i 5 minutter
3. Skyll med vann (romtemperert), tørk av eller blås tørt. Ikke
bruk varmt vann.

Forstørrelse
Alle Surgitel lupene er vanntette og
kan desinfiseres med alle vanlige
typer desinfiseringsspray og deretter
skylles under rennende vann
Ingen

2,5 x

3,5 x

5,5 x

Arbeidsavstand
Måles fra nesebro til arbeidsområdet med en ergonomisk dog
realistisk arbeidstilling.
Spesifikasjoner
Arbeidsavstand f.eks. dybdeskarphet, varierer i henhold til øyets
tilvenningsevne. Arbeidsfelt vil variere i henhold til:
a. Hvor nær lupene er til øyet.
b. Arbeidsavstand
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Dette er kun en guide fra fabrikant, for at du skal unngå å
skade ditt produkt. Konsulter eventuelt din leverandør av
desinfiserende produkter.
Viktig informasjon
Ikke under noen omstendighet må det brukes desinfeksjonmaterialer som inneholder gluteraldehyd eller iodofor. Legg
aldri luper i løsninger som inneholder vann. Ikke autoklaver.
I motsatt fall vil lupene rett og slett falle fra hverandre.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Nytt produkt

Nytt produkt

Oakley Radar Micro 250 FLM

Surgitel Aero Micro 250 TTL

En investering i egen helse!

Produktbeskrivelse
Sjansen for at du som tannlege allerede et par år etter studiene
vil få yrkesrelaterte plager er 89 % sikkert. Ved bruk av luper vil
du ikke bare se bedre, men du blir også tvunget til å sitte ergonomisk riktig. Samtlige tannlegestudenter i USA, England og
Japan er pålagt å bruke luper fra første studiedag. Surgitel har
fremstilt presisjonsoptikk siden 1932. Deres lange erfaring gir
seg uttrykk i markedets beste luper.
De nye Micro 250 er:
• markedets letteste og rimeligste kvalitetslupe fra Surgitel
• optikale linser fremstilt av ypperste kvalitetsglass.
• 2.5x forstørrelse
Viktig informasjon
Under ingen omstendighet må Oakley rengjøres med Isopropyl
alkohol hverken på linsene eller innfatning.
Dette uttaler en av dine kollegaer:

Produktbeskrivelse
Enkeltlinsesystemer (forstørrelsesglass) festes på briller. Dette
systemet har en fast brennvidde med et meget begrenset
dybdeskarphetsområde. I praksis betyr dette at arbeidsavstanden
bestemmes av forstørrelsesgraden, dvs. høyere forstørrelse, kortere
arbeidsavstand. Konsekvensen blir at man ikke får inntatt en
ergonomisk god arbeidsstilling, med derav følgende rygg og
nakkebelastninger.
Viktig informasjon
Pupilleavstanden må måles hos optiker og synstest må følge
bestillingen. Denne lupen er for de som må ha høy styrke innsatt
i glassene.
20332

Surgitel Aero Micro 250 TTL

Surgitel Micro TTL 250 med
Oakley Half Jacket 2.0

SurgiTel Loupes Changed my Posture and Changed my Life
I would say my loupes have made the biggest difference in my new
posture and all the relief it brings to me. I went from chiropractic work
three times a week to maybe two times a month.
I almost can't believe it.
Joyce Turcotte, RDH, M.Ed, FAADH
20042
20043

Oakley Radar Micro FLM 250 2.5 x
Oakley Radar Micro TTL 250 2.5 x

Produktbeskrivelse
Enkeltlinsesystemer (forstørrelsesglass) festes på briller. Dette
systemet har en fast brennvidde med et meget begrenset
dybdeskarphetsområde. I praksis betyr dette at arbeidsavstanden bestemmes av forstørrelsesgraden, dvs. høyere
forstørrelse, kortere arbeidsavstand. Konsekvensen blir at man
ikke får inntatt en ergonomisk god arbeidsstilling, med derav
følgende rygg og nakkebelastninger.

Nytt produkt

Oakley Flak Jacket
Micro 250 FLM

10

Viktig informasjon
Pupilleavstanden må måles hos optiker og synstest må følge
bestillingen.
Under ingen omstendighet må Oakley rengjøres med Isopropyl
alkohol hverken på linsene eller innfatning.
UR2

Surgitel Micro TTL 250 med Oakley Half Jacket
Samme pris og levering som varenr. 20043

Produktbeskrivelse
Samme Surgitel lupe som på Micro 250 FLM, men med Flak
Jacket innfatning.
UR2

Flak Jacket Micro 250 FLM
Samme pris og levering som varenr. 20042

informasjon@norskorthoform.no
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Teknisk beskrivelse
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SurgiTel Delivered the Magnification I Wanted Without
the Pain
I feel that SurgiTel is way ahead of the game compared to their competitors in ergonomic features. ... At different times in the past 3 years I
have wondered if I would have to change careers due to too Quote
Closemuch pain. Thanks to SurgiTel I no longer have to worry.
Darryl L Hatchett, DDS

Nytt produkt

SurgiTel SciCan OPTIM
desinfiseringsvæske

Nytt produkt

Surgitel 3W Micro LED

Produktbeskrivelse
Aplisser ved å spraye på. Tørk av med en ren klut.
24858

SurgiTel SciCan OPTIM desinfiseringsvæske
230 ml

Opti-Cap linsebeskyttere
Produktbeskrivelse
Etter hvert som man blir eldre trenger man mer lys. Dette endres
og kreves gjerne fra fylte 30–35 år. Surgitel 3W Micro LED er et
skyggefritt LED lys, brukes til konvensjonell tannbehandling og
små kirurgiske inngrep. Styrken ligger på 3 watt (10000–45000
lux), med mulighet for variabel lysstyrke etter behov. Lyset kan
enkelt monteres på de fleste typer lupesystemer (ved hjelp av en
adapter) og beveges uavhengig av lupen og kan enkelt vippes
opp og ned. Batteriet varer opp til 8 timer, men kan også brukes
under opplading. Batteriet leveres med en klype for enkelt feste
på frakk eller lomme. Vekt: 13 gram.
Viktig informasjon
Det anbefales å sette ned lysintensiteten mens man jobber med
lysherdende materialer. LED klassifiseres som laser II og man bør
unngå direkte lyskontakt. Beskyttelsesbriller til pasienten anbefales.
24862
UR2

Produktbeskrivelse
Klare beskyttelsesglass med fleksible festeringer. Passer alle
varianter av Surgitel luper. Enkelt å ta av/på og beskytter
optikken mot sprut og riper. Tåler vanlige kjemikalier.
24856

Opti-Cap linsebeskytter

Nytt produkt

Oakley diopter sticker

Surgitel 3W Micro LED
Adapter
Husk å oppgi type lupesystem.
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Nytt produkt

SurgiTel Linserens
Produktbeskrivelse
Enkel og lettvint “klebelinse” i tre forskjellige styrker. Festes
enkelt på brilleglasset.
24881
24882

Produktbeskrivelse
Rensevæske for linser. Lager ikke riper. Spray på. Tørk av med
ren klut.
24885

24883

Oakley Diopter Sticker
+ 2.00
Oakley Diopter Sticker
+ 2.50
Oakley Diopter Sticker
+ 3.00

SurgiTel Linserens
30 ml

informasjon@norskorthoform.no
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Rite•Lite™

Nytt produkt

Vision Sport Clear Safety
beskyttelsebrille

Produktbeskrivelse
Alt for få tenker på at man også må beskytte pasienten. Det
første man bør gjøre når pasienten setter seg i stolen er å gi
pasienten et sett med beskyttelsesbriller – for sikkerhetens skyld!
Vision gir beskyttelse for både pasient og tannlege.
17692

Produktbeskrivelse
Rite•Lite gir et hvitt, skyggefritt lys, optimalt til fargeuttak. Å ta
ut riktig farge er ikke enkelt, selv ikke for en øvet person. Ved å
“lage til” et nøytralt miljø rundt tennene kan dette forenkles.
Alle farger inkludert klær, leppestift osv. påvirker fargeuttaket på
samme måte som humør, vær, alder og medikamentbruk.
Fargeuttaking med Rite•Lite

Vision Sport Clear Safety beskyttelsebrille
Sort, blå eller sølv innfatning
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision Orange Curing Safety
Glass

Fjern evt. leppestift.
Om pasienten er kledd i fargerikt tøy – dekk over med en serviett.
Demp overlys.
Tannhelsepersonell bør være kledd i hvitt.
Ta ut farge i begynnelsen av dagen før øynene blir trette.
La pasienten sitte oppreist. Hold Rite•Lite ca 2,5 cm fra tennene.
Plasser nøytraliseringslappen mellom tennene.
Bruk fargeskala til å ta ut fargen.

15425

Produktbeskrivelse
Beskyttelse for tannlege og pasient ved bruk av herdelamper.
17691

Rite•Lite

Megaview-Easyfit luper

Vision beskyttelsesbriller
Full UV-beskyttelse.

MirrorLite™

10

Produktbeskrivelse
Bærbart, kompakt og batteridrevet lys med engangsspeil. LED
lampen gir et skyggefritt lys, som gjør det enklere å ta ut riktig
farge på tann – og restaurering. Hygienisk. Ideell for sandblåsing,
implantater og estetisk tannbehandling.

Produktbeskrivelse
Megaview-Easyfit Luper er et utrolig godt hjelpemiddel for deg
som ønsker å se bedre og få riktig arbeidsstilling. Jo mer du
konsentrerer deg for å se bedre, desto dårligere blir arbeidsstillingen som igjen fører til enda mer tretthet, hodepine og stive
skuldre. Megaview panneluper leveres med tre utskiftbare glass
med en forstørrelse på 3.0 x. Arbeidsavstanden ligger på
30–35 cm. I tillegg kan du bestille 1.7 x forstørrelse.
22199
22198
22202

Uten MirrorLite
15017
15018

Megaview-Easyfit lupe komplett
inkl. 2.0 x, 2.5 x og 3.0 x linse
Megaview-Easyfit linse
1.7 x, 2.0 x, 2.5 x eller 3.0 x
Megaview-Easyfit lupe komplett med lys
inkl. 2.0 x, 2.5 x og 3.0 x linse

Med MirrorLite

MirrorLite engangsspeil
50 stk.
MirrorLite komplett
50 stk. engangsspeil, inkl. batterier

Pocket tray magnifier

Produktbeskrivelse
Hendig, lite forstørrelseglass med 10 x forstørrelse.
22201
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Pocket tray magnifier

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Krone, bro og
konusmaterialer

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Sementoversikt
Bisco har gjort det enkelt for tannlegen og tilbyr en produktlinje
med sementer som dekker alle behov ved sementeringen og
selvfølgelig, med absolutt nyeste teknologi!
For å få optimalt resultat ved valg av restaurering må også riktig
sement velges. En sement dekker ikke alle kasus, derfor har
Bisco utviklet et konsept som dekker alle kliniske behov.
BISCO CEMENT
SELECTION
GUIDE
DENTAL SUBSTRATE
CONSIDERATIONS
RESTORATIVE
CONSIDERATIONS

Ch
C
ha
arrtt 3
3

Se tabellen nedenfor – ut i fra denne kan du velge rett sement
til rett restaurering.

CROWNS/INLAYS/ONLAYS

Ch
C
ha
arrtt 1
1

Ch
C
ha
arrtt 2
2

Selv om det finnes tilfeller der en rekke materialvalg fungerer
like bra,er det også tilfeller hvor det stilles spesielle krav.

Indirect
Restorative
Materials
Recommended

BRIDGES

VENEERS

POSTS

PFM
Metal

Feldspathic
Ceramic

Zirconia
Alumina

Composite

Multi-Unit

Maryland

Ceramic

Composite

Fiber

Metal

BisCem®
DUO-LINK™

DUO-LINK

DUO-LINK
BisCem

DUO-LINK
BisCem

C&B™
DUO-LINK
BisCem

C&B
DUO-LINK

CHOICE™ 2

CHOICE 2

BisCem
DUO-LINK

BisCem
DUO-LINK

METAL RESTORATIONS

ZIRCONIA OR ALUMINA

FELDSPATHIC CERAMIC

COMPOSITE

• Adhesive resin cements (self-cured and dualcured cements) are ideal when little or no
light is transmittable through restorative
materials

• Dual-cured cements are recommended as
some light is accessible

• The use of a total-etch adhesive system along with a resin
cement provides the most effective placement of this type
of restoration

• Dual-cured cements are recommended as
some light is accessible

• Cement should have a strong affinity to
metal

• Self-adhesive cements are a good choice in
retentive preparations

• Creating a hydrophobic resin loving surface
is attained by applying a primer such as
Z-PRIME™ Plus. This application significantly
enhances the bond strength between the
resin cement and the dental substrate
• Dual-cured cements are ideal for crowns,
bridges, inlays and onlays as some light is
accessible

• Light-cured cements are ideal for veneers to prevent shade
shifting over time, also light is readily accessible through
thin veneers
• Silanation of the ceramic is required

• Any resin-cement is ideal as they have
strong affinity to resin composite

• Resin adhesive liners effectively wet the
composite surface

• Dual-cured cements are ideal for crowns, bridges, inlays and
onlays as some light is accessible

MARYLAND BRIDGES

SHORT CROWNS

POSTS

VENEERS

• A total-etch adhesive and cement system
should be used as the bridge is highly
dependent upon a maximum bond

• A total-etch adhesive and cement system
should be used as the crown is highly
dependent upon a maximum bond

• Dual-cured or self-cured cements are recommended for
metal posts as no light can be transmitted into the canal

• A total-etch adhesive and cement system
should be used as the veneer is highly
dependent upon a maximum bond mostly
to enamel

• Self-cured cements should be used since
light exposure is limited

• Priming the indirect substrate in mandatory

• Dual-cured cements are acceptable for light-transmitting
fiber posts, as light may initiate the set

• Self-adhesive cements are a good choice for both fiber and
metal posts as it simplifies the bonding process in the canal

• A light-cured cement will aid in preventing
shade shifting
• Silane should be used to prime ceramics
• Z-PRIME Plus should be used to prime
zirconia

Teknikk Gjengitt med tillatelse fra Bisco.

Nytt produkt

1. RESTORATION PREPARATION

eCEMENT™

Etch restoration with PORCELAIN
ETCHANT. Apply a coat of silane.

After try-in, decontaminate internal
surface of restoration.

2. TO TH PREPARATION
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Choose either the SELF-ETCH, TOTALETCH or SELECTIVE-ETCH technique.

Produktbeskrivelse
BISCO’s eCEMENT er komposittsement satt i system som
forenkler sementering av e.max og tilsvarende restaureringer.
eCEMENT er universalt og allsidig med lav filmtykkelse, røntgenkontrast, eksepsjonelle fysikalske egenskaper, og enkelt å fjerne
overskudd, gjør dette til den mest universale sementen på
markedet.
Inneholder lysherdende sement til anteriore restaureringer og
dualherdende sement til posteriore restaureringer.
Komplett sett med alle komponenter som trengs.

126
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Scrub in two coats of ALL-BOND
UNIVERSAL. Light cure.

3. CEMENTATION

Based on thickness on restoration,
choose either eCEMENT Dual-Cured or
eCEMENT Light-Cured Resin cement.

telefon 22 76 01 40

Seat the restoration and follow
recommended procedure for cleaning
margins. Light cure.

telefax 22 26 02 30

Gjengitt med tillatelse fra Dental Advisor
The use of lithium disilicate (e.Max) has become increasingly more popular the last few years for both anterior and posterior restorations.
Confusion, however, still exists in how these restorations should be
cemented to provide optimal aesthetics, retention, and fracture resistance. Although most of us may have different bonding agents and
cements already in our office that we could use, Bisco has made it very
easy to predictably cement these restorations by developing a lithium
disilicate cementation kit, named appropriately “eCement”.
This kit is very comprehensive and includes the adhesive agent, porcelain
etch, dentin and enamel etch, silane, and both anterior light-cure only
cement and posterior dual-cure cement.
The nice thing about this kit is that the quality of each of the components is top notch. So many times when a manufacturer puts a
cementation kit together, I throw out some of the included components
and replace them with ones that I feel are better. This is not the case
with the eCement kit.
The porcelain etch is a 4 % buffered Hydrofluoric acid that is used to
either re-etch a lithium disilicate restoration after it is returned from the
lab, or to etch a CAD:CAM designed and milled in-office restoration
using Cerec. The consistency and handling is very easy to use compared
to other HF acids. The dentin and enamel etch is by far my favorite etch
on the market. Bisco named it “Select Etch” because the consistency
and viscosity is such that it can easily be limited to enamel only for those
that are using a self-etching adhesive and want to increase the bond to
enamel by etching, yet do not want to get any of the etchant on the
dentin. It also contains Benzalkonium Chloride which is an anti-microbial
agent that has been shown to improve the long term durability of the
dentinal hybrid layer.
The adhesive agent in this kit is Bisco’s new “All-Bond Universal”. This
is an alcohol-based single bottle system that can be used with either the
total-etch or self-etching techniques. It is much different than any of the
other One bottle systems on the market. As a proponent of Total-etch, I
use this adhesive agent in conjunction with etching both the enamel
and dentin.
The dual–cure resin cement in the kit is one of the very best on the
market. It works excellent with a “Tack & Wave” technique and the
excess easily peels away from the restoration margins after waving. The
anterior light-cure only cement comes in two shades: Translucent and
Milky Bright. This is the same cement that Bisco uses in their Choice 2
resin kit, and handles great and is easily removed from the margins after
using the Tack & Wave technique as well. This kit does not include the
water-soluble try-in gels that would normally come in an anterior
cement kit, but if you like the way this cement handles and cleans up,
you could order the try-in gels from the Choice 2 kit.
Overall, this is an excellent system. It includes everything you need to
bond in a lithium disilicate restoration including microbrush tips, mixing
wells, and all syringe tips. The instructions are easy to follow with photos and describe the use as a self-etch or a total etch system. Expiration
dates are located on the bottles and syringes and remained even after
multiple wipes with a surface sterilization solution.
4 1/2 (out of five) Stars (Would have been 5 stars if try-in gels were
included).
15700

15701
15702

eCEMENT Adhesive Cementation System Kit
1 Dual-Syringe eCEMENT Dual-Cured Resin Cement
(Base/Catalyst, 8 g mixed), 1 Syringe eCEMENT Light-Cured
Resin Cement shade: TRANSLUCENT (4,5 g), 1 Syringe
eCEMENT Light-Cured Resin Cement shade: Milky Bright (4,5
g), 1 Bottle ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml), 1 Bottle PORCELAIN
PRIMER, silan (3 ml), 1 Syringe 4 % PORCELAIN ETCHANT (5
g), 1 Syringe SELECT HV ETCH w/BAC (5 g), Spisser, tilbehør
og Instructions/MSDS.
eCEMENT Dual-Cure refill
8g
eCEMENT light-Cure refill
4,5 g

informasjon@norskorthoform.no

Nytt produkt

Intraoral Repair Kit

Scan QRkoden og se
presentasjon
av Intraoral
Repair Kit

Produktbeskrivelse
Bisco har satt sammen et reparasjons-sett som inneholder:
Z-Prime plus, Porcelain Primer (Bis-Silane), Porcelain Bonding
Resin, Dual cure opaquer, 9,5% Hydrofluoric acid (flussyre) og
Barrier Gel.
Klinisk bruksanvisning følger med. For mer info., se side 51.
14434

Intraoral Repair Kit
1 x Porcelain Primer, silan (3 ml), 1 x 9.5% Porcelain Etchant
(5 g), 1 x Barrier Gel (5 g), 1 x Z-PRIME™ Plus (2 ml),
1 x Porcelain Bonding Resin (6 ml), 1 x Opaquer Catalyst (3 ml),
1 x Opaquer Base Universal (3 ml) og spisser.

Nytt produkt

Porcelain Etchant

Produktbeskrivelse
9,5 % buffret flussyre til reparasjon og/eller sementering av
porselen/eMax.
OBS!

Vi må ikke få Hydrogenfluorid syre (HF – flussyre) på tannsubstans.
Dette gir utfelling av CaF som reduserer bonding med 60–70 %.
Dentin og emalje dekkes til med flytende kompositt (OpalDam fra
Ultradent, se side 91) eller Barrier Gel fra Bisco.
13986
UR2

telefon 22 76 01 40

11

Porcelain Etchant
5g
Porcelain Etchant spisser
25 stk.

telefax 22 26 02 30
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Teknikk
Ved Zirconia kroner brukes Z-Prime Plus istedenfor silan.
Innsiden dekkes med Z-Prime plus (minst 2 lag) i 30 sekunder.
Blås forsiktig tørt før prøving i munnen. Og minst 5 minutter før
sementering. Etter prøving i munnen må det ikke renses med
fosforsyre (fordi syren trekker ut zirkon molekyler fra overflaten)
men med aceton eller etanol. Må heller ikke prøve Zirconia
kroner i munnen uten priming med Z-Prime Plus først. Saliva
inneholder fosfat som også vil trekke ut zirkon molekyler fra
overflaten. Skal helst unngå sliping og sandblåsing av Zirconia,
dette kan endre materialets struktur, gi opptil 4,5 % økt volum
og overflate stress. Hvis bittjusteringer må gjøres skal det helst
gjøres på antagonist fordi zirkonia er hardt å slipe på (seigt
materiale).

Nytt produkt

Barrier Gel

Produktbeskrivelse
Gel som beskytter bl.a. tannkjøttet ved bruk av flussyre.
18531
15479

Barrier Gel
5 ml. m/spisser
All-Bond Blue Needle Tip
125 stk.

Hvis du allikevel må gjøre mindre justeringer;
1. Bruk finkornede diamanter.
2. Poler med diamant pasta.
3. Legg et lag Z-Prime Plus på den slipte overflaten.
4. Hvis man skal sandblåse; 50 micron kornstørrelse og lavt
trykk.

Nytt produkt

Z-Prime™ plus

Tips
Ved reparasjon av Zirconia: før det legges høyviskøs kompositt
på en overflate primet med Z-Prime Plus, bør den først dekkes
med Porcelain Bonding Resin (eller bruk AllBond Universal istedenfor Z-Prime Plus). Dette fordi det tynne laget av Z-Prime Plus
ikke vil binde så bra når en høy viskøs kompositt presses utenpå.

Rengjør restaureringen, skyll og blås.

Appliser 1-3 strøk.
Pensle godt over
hele flaten.
Blås i 3-5 sek.

Fortsett med
sementering, bruk
en komposittbasert
sement som
f. eks Duo-Link eller
C&B sement.

Produktbeskrivelse
Z-Prime plus øker bondingverdiene betydelig mellom indirekte
restaureringer og komposittbaserte materialer. Du får overlegen
binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer.
Z-Prime plus “behandler” overflaten på Zirkonia slik at
“forbindelsen” til vann utestenges. Forskning viser at fuktighet
svekker kronen drastisk. Z-Prime plus kan med fordel brukes til
restaureringer som PG, kompositt, stift-sementering og intraorale reparasjoner.
Viktig informasjon
Z-Prime plus skal ikke brukes til porselen.

11
14510
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Z-Prime plus
1 x 4 ml

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

BisCem™

: Klinisk teknikk :
Teknikk for sementering av PG kroner og broer, aluminiumsog zirkoniumskroner, inlay/onlay og kompositt

Produktbeskrivelse
En selvetsende, selvklebende dual-herdende resin sement fremstilt til sementering av kroner, broer, inlay/onlay og stifter. Lav
filmtykkelse, kun 22 my og med en bindingsstyrke på gjennomsnittlig 15 Mpa gjør BisCem ypperlig til sementering av også
aluminiums- og zirkoniumkroner. BisCem er en fluoravgivende
sement, krever hverken etsing, primer, bonding eller annen
preparering av overflaten. Enkel å bruke, kort tid i stolen,
1 minutt og 40 sekunders arbeidstid og 4 minutters herdetid, gir
optimal binding til alle kjente dentale materialer. BisCem har
laveste filmtykkelse sammenliknet med tilsvarende materialer på
markedet. God røntgenkontrast gir enkel indentifisering ved
etterkontroll. Lett å fjerne overskudd.

Preparasjon av tannen
NB! BisCem krever ingen etsing eller bonding på tannen
1. Fjern midlertidig
2. Prøv inn restaureringen
3. Rengjør tannen med klorhexidin og pimpesten (Consepsis Scrub)
4. Blås tørt, men ikke dehydrer.
Sementering
NB! Aluminiums- og Zirkoniumkapper/kroner bør sandblåses innvendig i 15 sekunder, skyll og blås tørt.
Appliser BisCem på innsiden av restaureringen. For inlays/onlays
kan det være enklere å applisere sementen direkte på tannen.
Plasser restaureringen i munn og fjern overskudd.
Tips: For å forenkle fjerning av sement overskudd, lysherd
i 3–5 sekunder. Lysherd i 20–30 sekunder eller la sementen herde
kjemisk i 6 minutter.

Oppbevaring
Kjøleskap
Fjern midlertidig

Appliser BisCem
på innsiden av
restaureringen.

Plasser restaureringen i munn.

Lysherd i 3–5
sekunder. Det forenkler fjerning av
sement-overskudd.

Fjern overskudd.

Lysherd translusente restaureringer i 20–30
sekunder.

Viktig informasjon
BisCem som er igjen på blandeblokken vil kanskje ikke synes å
herde. Grunnen til dette er at oksygen hemmer polymeriseringsprosessen. Du kan være trygg på at sementen vil polymerisere
(herde) på vanlig vis under restaureringen.

Teknikk for sementering av stifter
(prefabrikerte, støpte og fiber-stifter)
Preparasjon av tannen
1. Følg fabrikantens bruksanvisning og preparer iht. denne.
Etse- og bondingmaterialer kreves ikke.
2. Prøv inn stiften.
3. Rengjør stiften iht fabrikantens instrukser.
4. Appliser sement på kanalveggene ved å bruke en fil, papir
point eller lentulonål og pensle på stiften.
5. Plasser stiften og fjern overskudd. For å forenkle fjerning av
sement overskudd, lysherd kantene i 2–3 sekunder.
6. Lysherd i 20–30 sekunder eller la sementen herde kjemisk
i 6 minutter.
7. Fortsett med oppbygging av tannen ved bruk av for eksempel
BisCore.
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15640

BisCem duo-syringe
4+4 g translusent eller opak

informasjon@norskorthoform.no
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telefax 22 26 02 30
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Choice™ 2

: Klinisk teknikk :
Choice 2 – Preparering av porselenlaminater

Produktbeskrivelse
Lysherdende sement kun til sementering av laminater. Overlegen
fargestabilitet, en kritisk faktor ved estetisk tannbehandling.
Ideell filmtykkelse, høyt innhold av fillerpartikler og bindingstyrke på 20 Mpa er ideell til sementering. Leveres i 7 Vita®
farger med korresponderende vannoppløselige innprøvingspastaer
og i chromafargene translusent, milky opaque og white opaque.

11

Teknikk
Sjekk ferdige laminater for sprekker og defekter med luper og
lysboks/Microlux (se side 76). Hvis det er sprekker, må tekniker
reinvestere laminatet og brenne det under vakuum. Bare glansing holder ikke. Så renser vi med aceton/ethanol, etser med
bufret flussyre 4,5–9,5 % i 90 sekunder. Etter etsing fjernes
salter som har dannet seg på overflaten med vanlig fosforsyre.
Overflaten behandles med to-komponent silan (Bis-Silane fra
Bisco) i 30–60 sekunder, lufttørkes for å fordampe etanolen.
Nå først kan laminatene prøves i munnen. Bruk Bite-X (rød pasta
som er vannoppløselig/glyserin, se side 67) for å se etter interferenser. Alle justeringer må gjøres på tannen. Bruk vanlig lysherdende Choice 2 cement som «try-in paste» for å få korrekt farge.
Hvis fargen er bra, renses sementen ut med aceton, i to kar for
god rensing. Trenger ingen ny silanisering, bare et tynt strøk
Porcelain Bonding Resin (uten HEMA: viktig, HEMA tar til seg
vann og misfarger, se side 131), velg farge i Choice 2. Laminatet
legges så under et lystett lokk, mens vi behandler tannen. Vi
bruker alltid lysherdende sement i fronten, med mindre
laminatet eller kronen er svært tykk og/eller opaque
(dualherdende sementer kan lettere misfarges, da disse har
aromatiske amin initiatorer som lettere oksideres enn amin
initiatorer i lysherdende sementer).
Tennene pusses med oljefri pimpesten. Begynn eventuelt med
de to centralene, isolerer nabo-tennene med gjengetape eller
tynn metallstrips (shim stock). Etser emalje/dentin 20–30
sekunder og renser min. 10 sekunder med vann. Fjerner overskudd av vann, men ikke tørk ut tennene. 2 lag med All Bond
Universal (eller All Bond 3) skrubbes inn, blåser forsiktig for å
fordampe etanolen, lysherdes i 10 sekunder. Plasser laminatene
forsiktig med svakt fingerpress på begge sentralene samtidig. Se
til at det er sementoverskudd overalt, hvis ikke; ha i mer sement.
Hold laminatene på plass og herd 1–2 sekunder overalt («on
and off»). Grovoverskudd fjernes med scalpel no. 12 blad (eller
skarp curette) labialt og distalt. Beholder resin mesialt mellom
centralene for å stabilisere. Fullherding 30 sekunder labialt og
30 sekunder palatinalt. Lenger herding kan være nødvendig hvis
det er tykke laminater. Nå fjerner vi det resterende overskudd,
men beholder fortsatt overskuddet mesialt for stabilisering, til
alle laminatene er festet. Overskuddet fjernes alltid fra laminatet
mot det gingivale for å unngå chipping. Så bonder vi to og to
laminater distalt for centralene; en side av gangen. Når alle
laminatene er bondet, pusses overganger med fine diamanter
og strips. Avslutter med diamant polish pasta på børste. Jiffy
proximal saw (se side 67) er egnet til å fjerne overskudd mesialt.
15663

UR2
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Choice 2 Starter Kit
4,5 g, 1 stk. A2, 3 stk. Translucent og 1 stk. Milky Bright,
1 x 5 g UNI-ETCH, 1 x 5 g Porcelain Etchant 9,5 %, 2 x 6 ml
Bis-Silane, 1 x 6 ml ALL-BOND Universal™, 1 x 6 ml Porcelain
Bonding Resin, blandekopper, appliseringsspisser og
bruksanvisning/HMS-blad.
Choice 2 Refill
4,5 g A1, A2, A3, B1, B3, C2, D2, Translucent,
Universal Opaque eller Milky Opaque.
NB. Husk å oppgi farge ved bestilling.

bestilling@norskorthoform.no

De 3 “value”-baserte
fargene, som her
vist på 11 med
Translusent, er
meget anvendelige.

Her er det brukt
Milky White. Den er
hvitere, men fargen
endres ikke (se overskudd cervikalt).

White opaque gir et
betydelig lysere inntrykk og brukes til
sterkt misfargede
kasus.

Choice 2 – Preparering av porselenlaminater

Laminatet må
være etset med
flussyre.

Pensle på 1-2 lag
med silan på innsiden av laminatet.
Vent i 30 sekunder
og blås.

Rengjør tannen
med klorhexidin
og pimpesten
(Consepsis Scrub),
skyll og blås.

Prøv inn laminatet.
Appliser eventuelt
Try-In Paste og press
forsiktig på plass.

Velg farge, og skyll grundig med vann
ideelt i Ultrasonic med destillert vann
og/eller etanol/isopropyl alkohol i 2–3
minutter) og blås tørt.

Preparering av tannen
• Rengjør tannen med klorhexidin og pimpesten, skyll og blås.
• Ets emalje og dentin med fosforsyre i 15 sekunder. Skyll godt.
Ikke dehydrer. Tannen skal være fuktig.
• Appliser bondingmateriale:
All Bond 2 brukere; Bland Primer A og B (1:1) og appliser 2–3 fortløpende strøk på tannen (flere strøk kan bli nødvendig om mye
dentin er eksponert) Blås. Overflaten skal skinne. Lysherd i 3–5 sek.
Appliser et tynt lag med D/E resin og blås tynt. IKKE lysherd!
One-Step brukere; Appliser 1–2 fortløpende strøk med OneStep på tannen. Blås og lysherd i 10 sekunder.

Sementeringsprosedyre

Appliser et tynt lag
med Hema-fri resin,
Porcelain Bonding
Resin på innsiden
av laminatet. Ikke
lysherd.

Før

telefon 22 76 01 40

Appliser Choice 2
på innsiden av
laminatet. Ett og
ett laminat plasseres i munn med
passivt trykk.

Lysherd i 3–5 sek.
for å feste laminatet. Fjern overskudd
av sement. Lysherd
hver enhet i 40 sek.
lingualt og fasialt.

Etter

telefax 22 26 02 30

Bis-Silane™

Nytt produkt

Uveneer™

Scan QRkoden og se
presentasjon
av Uveneer

Produktbeskrivelse
Uveneer er autoklaverbare instrumenter og et flott hjelpemiddel
til både kosmetisk og generell tannbehandling. Hvert instrument
kan kjøpes individuelt eller som et introsett.
Se også side 77.

Før silanisering

Etter silanisering

Produktbeskrivelse
Bis-Silane er et to-komponent etanolbasert silan, med pålitelig
holdbarhet, fordi silanet aktiveres og hydroliseres først når det
blandes og sikrer dermed effektiv binding til porselen. Silanisering
er et viktig moment i bestrebelsen på å skape velbondede keramiske
restaureringer. Silanbehandling er spesielt viktig for å unngå
kantmisfarging. Det er lett å silanisere, men vanskelig å vite om
silaniseringen er effektiv. En tommelfingerregel sier at den etsede
porselensflaten skal se like frostaktig ut etter silanisering (se bildene
over). Det er vanskelig å finne årsaken til en mislykket silanisering,
men det som ofte skjer er at innholdet i flasken forandres til en
uvirksom polysiloksan som motvirker en bra binding. Dette skjer
med en-komponent silan som er såkalt prehydrolysert.
15653

Bis-Silane 2-part primer
6+6 ml

Porcelain Bonding Resin

Bruksområder og teknikkbeskrivelse:
• Mock up – du kan demonstere/vise resultatet til pasient før du
starter behandling uten å etse eller bonde. Appliser kompositt
labialt, press instrumentet på overflaten og lysherd, fjern
instrumentet, fjern veneer, hold det i hånden mens du pusser
med en pusseskive. Demonstrer ferdig veneer på tannen, bruk
vaselin. På denne måten forstår pasienten bedre hva som skal
skje og kan lettere velge behandling.
• Temporære veneer – Bruk Uveneer til å lage midlertidige
laminater mens du venter på dine porselens laminater.
Punktets og bond, slik lager du en temporær veneer av kompositt, akkurat som du gjør med det permanente laminatet –
ingen behov for oppvoksing eller ekstra laboratoriekostnader
• Alle kl 4. og 5. kasus
• Måleinstrument for “gum lift” kasus. Du oppnår perfekt form
og ideell lengde.
• Oppvoksing på modell før man starter på store arbeider.
17756
UR2

Uveneer kit
32 stk.
Uveneer refill
1 pk.

11
Produktbeskrivelse
Et hydrofobt og HEMA-fritt resin til reparasjon og sementering
av porselensrestaureringer. Materialet gjør at vann/fuktighet
ikke penetrerer og dermed elimineres risikoen for fargeendringer/misfarginger. Sørger også for at sementen flyter –
spesielt viktig ved sementering av laminater.
Viktig informasjon
Fjern HEMA fra alle dine porselensbundne retaureringer. Ikke
bruk et D/E-resin eller bondingmaterialer som inneholder HEMA
da dette på sikt vil gi misfarginger.
15831

Porcelain Bonding Resin
6 ml

informasjon@norskorthoform.no
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Duo-Link™

C&B™ Luting Cement

Produktbeskrivelse
En translusent, dualherdende komposittsement spesielt fremstilt
til bruk ved estetiske restaureringer i porselen og kompositt som
inlay/onlay og kroner. Duo-Link’s tranlusens gjør at den passer
inn uten å påvirke fargen på restaureringen. Avansert fillerteknologi gir stor forbedring av slitasje sammenlignet med andre
sementer. I tillegg når du bruker dualteknikken kan du punktherde restaureringen, og lettere fjerne det ikke herdete overskuddet. Ved bruk av duo-syringe elimineres luftblærer.

Før

Etter

Viktig informasjon
Dualherdende sementer herder kjemisk. Lysherd eventuelt kun
kantene. Derfor trenger ikke Duo-Link igangsettes med lys, den
herder kjemisk!
16606
16608
15655

Duo-Link Duo-Syringe
4+4 g base/catalyst, 15 mixing tip
Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
30 stk.
Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips
30 stk.

Produktbeskrivelse
C&B sement er en kjemisk, lavviskøs resinbasert sement,
fremstilt for å gi maksimal adhesjon til kroner, stifter, broer og
restaureringer med dårlig retensjon, som for eksempel Maryland
broer. C&B sementen har en klinisk fordel ved at arbeidstiden
kan justeres. Ved å forandre på base/katalyst forholdet, kan
arbeidstiden reduseres eller økes alt etter ditt behov. C&B
sementen leveres i to farver. C&B opaque for maskering av
metaller og C&B Natural (A2) med fluor.
Viktig informasjon
De fleste tror at arbeids- og herdetiden på resinsementer
bestemmes av katalysatormengden, slik at mer katalysator gir
raskere herding. Forholdet er imidlertid et annet. Det er kilden
og konsentrasjonen av aminer som påvirker herdetiden.
Catalyst/baseforholdet kan økes til ca. 3:1 uten at de fysikalske
egenskapene forringes. Økning utover dette anbefales ikke.
Teknikk, sementering av stift/konus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ets kanalen og tann med 37% fosforsyre.
Skyll godt med vann. Ekstra skylling i kanalen.
Tørrlegg lett, bruk papirpoints ned i kanalen
Appliser One-Step/All-Bond Universal.
Tørrlegg med luft.
Tørrlegg med papirpoints.
Lysherd i 10 sekunder.
Sementer med kjemisk eller dualherdende komposittsement.

15488
16605
16608
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15655
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C&B Luting Cement 1-1 pk.
4+4 g base/catalyst
C&B Duo-Syringe
4+4 g base/catalyst, 15 mixing tip
Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
30 stk.
Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips
30 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Nytt produkt

Core-Flo™ DC
Lysherdende kompositt.

15052
15053
15054
22375

Produktbeskrivelse
Med Core-Flo DC har du ett materiale til pilaroppbygging,
stiftsementering og til store klasse 2. fyllinger. Core-Flo DC har
røntgenkontrast, inneholder fluor og fås i både A1, opak hvit og
blå for å imøtekomme alle krav til både indirekte – og direkte
teknikk. Ingen krav til minimum eller maksimum tykkelse. Ved
klasse 2. fyllinger, fyll opp med Core-Flo DC til dentin – emaljegrensen, lysherd, appliser kompositt etter valg. Styrken og det
lave vannopptaket sikrer et sterkt fundament for kroner og
direkte restaureringer – slipes (cuts) som dentin! Core-Flo renner
ikke, enkel applisering, forenkler pilaroppbygging – og
sementeringsteknikken betraktelig! Lav krymping gjør Core-Flo
ideell til store kaviteter. God flyt uten blærer gjør Core Flo ideell
til stiftsementering.
Se også side 56.
Teknikk

Core-Flo er lettflytende, kjemisk herdende (dualherdende) kompositt som først herder mot kavitetsveggen slik at krympingen som forårsaker spalter,
ikke skjer her! Forbedret marginal tilslutning forhindrer mikrolekkasje. Bruk gjerne V-ring matrisesystem for optimal approksimal kontakt og riktig
anatomi.

Core-Flo DC
Natural/A1, 8 g
Core-Flo DC
Blue, 8 g
Core-Flo DC
Opaque white, 8 g
Dual Syringe Dispenser

Bis-Core™

Produktbeskrivelse
Dualherdende kompositt for konusoppbygging. Basepastaen er
høyviskøs, lysherdende og enkel å applisere og forme med
håndinstrumenter. Katalystpastaen er mer tyntflytende, og gir
etter blanding med basepastaen, en dualherdende kompositt
med en konsistens som er ideell for sprøyteapplisering. Dette
gjør det mulig å gjøre en initialherding med lys slik at en unngår
renning, og så la den endelige herdingen skje kjemisk. Dette er
spesielt nyttig i overkjeven. Bis-Core har fillerpartikler av bariumog strontiumglass i et BIS-GMA resin, som gir utmerkede
bruksegenskaper. Trykkstyrke på 40.000 psi og strekkfasthet på
8000 psi sikrer en oppbygging med høy styrke som samtidig er
lett å preparere. Bis-Core har utmerket røntgenkontrast.
Optimal binding til både tannsubstans og metall. Bis-Core gir
deg en konus med maksimal retensjon og trykkstyrke og
minimal risiko for mikrolekkasje.
Teknikk Dualherdende metode

Core-Flo herder uavhengig av lyskilde, tykkelse på
materiale og opasitet. Du sparer tid!

Styrke og lavt vannopptak sikrer et sterkt fundament for kroner
og direkte restaureringer - ”cuts just like dentin”. Tiksotropt
materiale sikrer en nøyaktig plassering av stiften, og en forenklet
konusoppbygging. Lav krymping gjør materialet ideelt som et
dentin-erstatningsmateriale/fyllingsmateriale. Optimal flyt gir et
blærefritt materiale, ideelt til stiftsementering.

1. Bland base og catalyst i 15 sekunder til en homogen blanding
2. Bruk en Centrix sprøyte eller et instrument og appliser materialet
rundt stiften og adapter Bis-Core tett på rotoverflaten. La materialet
herde kjemisk eller initialiser herdingen med lys i 20 sekunder per flate.

Teknikk Lysherdende metode

15642

informasjon@norskorthoform.no
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1. Appliser den lysherdende base pastaen som i pkt. nr. 2 ovenfor og
lysherd 40–60 sekunder fasialt, lingualt og okklusalt.
2. Bis-Core kan prepareres med roterende instrumenter med en gang
etter herding.

telefon 22 76 01 40

Bis-Core
5+5 g base/katalyst

telefax 22 26 02 30
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: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

Inspire

Temptation midlertidig kroneteknikk

Fig. 1

Produktbeskrivelse
Noen temporære er mer temporære enn det du ønsker at de
skal være. De frakturerer og må erstattes eller repareres mens
du fortsatt venter på den permanente erstatningen. Inspire er en
fleksibel “kompositt” til midlertidige kroner, broer og fasetter.
Inspire har en utvidelseskoeffisient som er mye lavere enn
tilsvarende 10:1 bisakryl baserte materialer slik at den motstår
frakturer – spesielt viktig ved broer med langt spenn. Når du
lager single kroner og vil ta alle ut som en bro, slipper du at det
knekker når du bruker Inspire. Når innførselsretningen ikke er
preppet som en bro er det viktig at materialet er sterkt, men
samtidig fleksibelt. Kjemien i Inspire sikrer et minimalt oksygen
inhibisjonslag som gjør det rensligere å jobbe med. Ingen
krymping eller varmeutvikling, gjør det komfortabelt for pasienten og det kliniske resultat er presis tilpasning hver gang. Inspire
leveres i A1, A2 og A3,5.

Fig. 2

Fig. 3

1. Inspire fylles i en TempTray-skje. Ta avtrykk før preparering og
la Template herde i 30 sekunder.
2. Fyll Template med Inspire (fig. 1) og appliser over
preparasjonen. Herdes uten bevegelse i 2 min (fig. 2).
3. Overskudd fjernes (fig. 3) og deretter slip lett innvendig for å
gi plass til sement. Oxygen inhibisjonslag fjernes med alkohol.
Den midlertidige restaureringen kan nå prøves inn, og eventuelt justeres i okklusjon, før den poleres.
4. Bruk Intro flytende kompositt for å etterfylle ved behov om
det er blærer etc. eller for å rette opp kanter eller forbedre
kontakter.
5. Den midlertidige restaureringen sementeres. Inspire gir deg på
en enkel og effektiv måte en midlertidig restaurering med
fremragende estetikk og styrke.

Inspire Ultra Light teknikk

Ta ut farge.

Appliser Inspire
i en matrix
(Template),
appliser intraoralt
og lysherd.
Optimal farge og
passform og lite
overskudd.

Trimmet og polert
med BisCover LV.

BisCover LV midlertidig broteknikk
Dette uttaler en av dine kollegaer
Bisacryl for temporære kroner og broer. Fleksibelt materiale som krymper lite og er dermed enkel å bruke på store broer så vel som single kroner. Rask herdetid og enkel å polere. Mitt foretrukne valg over 15 år.
Tore Berset, Tannlege MNTF, Harstad
13964
13939
13938
13942
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Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A1
Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A2
Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A3.5
Inspire Mixing Tips
100 stk.
Blandepistol
4:1/10:1

bestilling@norskorthoform.no

Prøv inn provisoriet. Appliser BisCover
LV pr. enhet.

Lysherd i 30 sekunder

Resultat

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

BisCover™ LV

Cling2™
Produktbeskrivelse
Eugenol fri, temporær sement tilsatt polycarboxylat resin for
optimal binding og forsegling. Enkel å fjerne fra preparasjonen.
Leveres i pastaform. Ideell til sementering av midlertidige kroner,
broer, inlay og onlay. Arbeidstid: 30 sek., herdetid: 60–90 sek.
Dette uttaler en av dine kollegaer

Produktbeskrivelse
Øyeblikkelig høyglans og perfekt forsegling. En enkomponent,
lysherdende lakk, som vil forsegle og polere provisorier på
sekunder. BisCover sikrer en fullstendig herding uten å etterlate
seg et oksygen inhibisjonslag, og gir et holdbart og ”levende”
provisorium. Lysherdes i 40 sekunder for å unngå gulning.
Se også side 58.
15662

Midlertidig sement for kroner og broer. Retinerer godt. Lett å fjerne
overskudd, forsegler godt og hindrer dermed misfarging, ising og ubehag for pasient i midlertidig fase. Kort sagt et materiale som tilfredsstiller
alle behov jeg som tannlege har til en temporær sement.
Tore Berset, Tannlege MNTF, Harstad
16042
16043

Cling2
10 ml
Mixing tips, 100 stk.

BisCover LV
3 ml

True-Grip Adhesive Tips

Produktbeskrivelse
For enkel innprøving av laminater.
Se også side 101.

12345

True-Grip Adhesive Tips
50 stk.

11
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Template Ultra Quick
Matrix Material
Appliser Template
i en TempTray
eller lignende.

Plasser skje og
Template
intraoralt
(30 sekunder).

Et nøyaktig og
detaljert avtrykk.

Template – Lingual Matrix

Appliser et tykt lag
med Template
lingualt. Pass på at
det flyter over den
insisale kanten.

Produktbeskrivelse
Template gir deg et nøyaktig og detaljert avtrykk og eliminerer
behovet for justeringer på dine temporære kroner og broer. Ta
et avtrykk med Template før preparering. Herdetid kun 30
sekunder. Ingen utrøring. Kommer ferdig i patroner. Metoden
de fleste bruker til å fremstille provisorier er ofte tidkrevende og
unøyaktig. Ved bruk av putty eller alginat øker arbeidstiden med
4–5 minutter og kanskje opp til 10 minutter – kun ved å vente
på at materialene skal herde. Template matrix er ypperlig
hjelpemiddel for fremstilling av midlertidige laminater, kroner og
broer.
Se også side 41.
13944
13945
13963

Preparer til
4. klasse og sett
tilbake Template
Matrix og hold
posisjonen.

Kompositten
pakkes mot
Template Matrix
slik at du får
nøyaktig form
og høyde.

Ferdig resultat.

Template
4 x 50 ml
Template øk. pk.
12 x 50 ml
Template øk. pk.
36 x 50 ml

TempTray™

11

Produktbeskrivelse
Med TempTray kan du ta avtrykk av opptil 5 tenner. Brukes
anteriort, posteriort, over og under. Tilpasses enhver pasient.
Stabile og kostnadseffektive i forhold til
ustabile plastskjeer som gir ustabile avtrykk.
Se også side 41.
13946
13966

TempTray
100 stk.
TempTray
250 stk.

: Klinisk teknikk :
Template – Provisorisk Matrix
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Affinity™ Crystal Clear

: Klinisk teknikk :
Affinity Crystal Clear – Estetikk og funksjon

Produktbeskrivelse
Affinity Crystal Clear er et transparent, resinbasert silikon matrix
materiale som du kan lysherde rett igjennom og forenkle fremstillingen av temporære laminater. Lett å applisere, du unngår
interproksimalt og gingivalt overskudd. Fordi den er krystallklar
kan du sette matrixen på plass i munnen og sjekke underskudd
og blærer før herding av provisoriet. Arbeidstid er 45 sekunder
og herdetid er 90 sekunder.
Se også side 42.
10937

Affinity Crystal Clear
2 x 50 ml

Clear Impression Trays

To sentraler med
diastema behandles
med porselens
fassetter.

Fyll opp en klar,
uperforert skje med
Affinity Crystal
Clear.

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

Crystal Clear er
trimmet bukkalt
5 mm gingivalt for
preparasjonsgrensen.
Palatinalt trimmes
den 1 mm gingivalt
for planlagt
preparasjonsgrense.

Appliser en tyntflytende kompositt
bukkalt. Start
insisalt og jobb mot
det cervikale.

Punktets med
fosforsyre for best
mulig retensjon.

Plasser matrix intraoralt og adapter med et lett trykk insisalt og
bukkalt. Lysherd hver preparasjon fra den bukkale siden av
matrixen, 5 sekunder per tann.

Hel underkjeve

Universal anterior

Hel overkjeve

Produktbeskrivelse
Clear Impression Trays brukes til fremstilling av temporære
laminater, i kombinasjon med Affinity Crystal Clear. Clear
Impression Trays er uperforerte og transparente som gjør det
mulig å lysherde kompositten gjennom skjeen. Leveres i partiell
front, hel over- og underkjeve.
Se også side 43.
16045
16044
16046

Mimimalt med overskudd som legger seg cervikalt og lett kan
fjernes med et instrument.

11

Clear Impression Trays
25 stk. medium lower
Clear Impression Trays
25 stk. medium upper
Clear Impression Trays
25 stk. anterior upper og lower

informasjon@norskorthoform.no
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UltraTemp™

: Klinisk teknikk :
Teknikk UltraTemp

Produktbeskrivelse
UltraTemp er en unik polykarboxylat midlertidig sement/
fyllingsmateriale uten eugenol som kommer i kremkonsistens
levert i Ultradent’s velkjente sprøytesystem. Gir de velkjente
fordelene til polykarboxylat som lav pulpairritasjon og gode
forseglings-egenskaper. UltraTemp er vannoppløselig før
herding og derfor lett å fjerne. UltraTemp er diffusjonsåpen for
vann, men stenger bakterier ute, samtidig som fuktighet fra
saliva kan passere slik at man unngår dehydrering i
preparasjonsområdet. Bruksområder for UltraTemp er
midlertidig sementering av krone/bro som ikke skal stå mer enn
2–4 uker. UltraTemp anbefales også som kvalitetsforsegling ved
endodonti mellom behandlingene. UltraTemp kan også brukes
som et rent midlertidig fyllingsmateriale i små kaviteter.
Viktig informasjon
UltraTemp Regular er den eneste som kan brukes i kombinasjon
med Opalescence Endo/Walking Bleach.
OBS! Ikke alle temporære sementer vil herde i kombinasjon med
blekematerialer pga. kjemisk reaksjon.
18120

1. Bland og appliser samtidig.

2. Overskudd
fjernes lett med en
våt bomullspellet
el.l. før fullstendig
herding. Etter 2–3
minutter herding
subgingivalt, er det
lett å fjerne.

4. Store mengder
sement lar seg lett
fjerne. Noter deg
det fine tannkjøttet. Mild mot
gingiva/bløtvev.

5. En pussepasta (vi
anbefaler
Consepsis Scrub)
med gummikopp
eller enda bedre,
ICB børste som vist
her.

3. Ved fjerning av
midlertidig, som
vist her, 2 uker
post-operativt, er
det fortsatt sement
igjen på både tann
og provisorium.

Ultra Temp Regular
10 g. 20 stk. blandespisser

Porcelain Etch
Porcelain Etch – Reparasjon av frakturert porselen

Produktbeskrivelse
En bufret viskøs flussyre til bruk intra- og ekstraoralt. Brukes til
etsing av porselen eller gamle komposittfyllinger før bonding og
reparasjon. Porcelain Etch brukes til fasetter, innlegg etc. etterfulgt av silan og bondingmaterialer hvor dette er indikert.
13982

13984
13985
14626
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Porcelain Etch Kit
2 x 1,2 ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silan,
20 Black Mini Brush og 20 Inspiral Brush tip
Porcelain Etch refill
4 x 1,2 ml
Silan
4 x 1,2 ml og
Black Mini Brush tip
100 stk.

bestilling@norskorthoform.no

1.
2.
3.
4.

Ets det preparerte porselenet i ett minutt med flussyre.
Skyll og blås tørt.
Appliser Silan i et minutt og blås (ikke skyll).
Følg på med egnet bonding materiale.
Om applisering av kofferdam ikke er mulig, bruk EtchArrest.
Velg egnet komposittmateriale for å komplettere
restaureringen.

telefon 22 76 01 40
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MicroEtcher IIA

Aluminium Oxide

Produktbeskrivelse
Ny og forbedret sandblåser. Slankere design. Autoklaverbar.
360 ° roterende og utbyttbar dyse. Anbefales av ledende klinikere som et absolutt “must” på klinikken. MicroEtcher sandblåser
øker bindingstyrken med opptil 400 % Sandblåsing er raskt og
enkelt og krever kun en prosedyre på få sekunder. Indikasjonsområder er alle metaller, kompositter, porselen m.m. Selv om
sandblåsing øker bindingstyrken til porselen anbefales i tillegg å
bruke Porcelain Etch (flussyre). MicroEtcher er også ypperlig til
rengjøring av kroner før sementering og til preparering av kompositt før bonding.

Produktbeskrivelse
50 micron sand til sandblåsing intra- og ekstraoralt.
13841

Aluminium Oxide
450 g

Microetcher Hurtigkobling

Viktig informasjon
Rengjør alltid med fosforsyre etter at Microetcher er brukt, det
være seg intraoralt eller ekstraoralt.
20843

Microetcher

Produktbeskrivelse
Hurtigkoblingen er en såkalt quick-connect som gjør det enkelt
å ta med seg Microetcher sandblåser fra stol til stol.

Sand-Trap

20845

Hurtigkobling

Microcab/Macrocab
Produktbeskrivelse
Sand-Trap er en “sandfanger” som er uunnværlig når man
sandblåser intraoralt. Kobles til vakuumsuget og fanger opp all
overskuddssand, slik at du unngår sandsprut. Sand-trap kan
autoklaveres opptil 4–5 ganger.
13030

Sand-Trap
15 stk.

Produktbeskrivelse
Med Microcab/Macrocab støvkabinetter kan restaureringer
sandblåses på tannlegekontoret. Filteret vil suge opp all sanden
og kan enkelt tas ut for tømming. Innebygget lys og vifte.
20844
20846

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Microcab
LxH: 30 x 20 cm
Macrocab
LxH: 38 x 20 cm
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telefax 22 26 02 30

139

Easy Pneumatic Crown
and Bridge Remover II

: Klinisk teknikk :
Kroner

Produktbeskrivelse
Ny, forbedret utgave med slankere design og helt stillegående.
Easy Remover II er en pneumatisk krone- og broavtager,
konstruert for bekvem, rask og kontrollert fjerning av kroner og
broer. Easy Remover II er effektiv på såvel temporært som
permanent sementerte konstruksjoner. Risikoen for aspirasjon
eller frakturerte preparasjoner er minimale. Easy Remover II
brukes kun med en hånd. Den andre hånden er fri for å sikre
konstruksjon og støtte avtageren for rett uttaksretning.
Avtagingen skjer med bakoverrettede korte impulsslag.
Slaglengden er 1,0–1,2 mm og slagkraften er kontrollert.
Derigjennom separeres sementeringen og kronen eller broen
kan tas av raskt og skånsomt. Easy Remover II leveres med
utbyttbare kroker, konstruert for ulike kroner og brokonstruksjoner. Easy Remover II kan autoklaveres og er praktisk talt
vedlikeholdsfri. Kobles rett på luft og anbefalt arbeidstrykk er
40–60 psi (tilsvarende 2,8–4,2 kg/cm3). Eneste kronefjerner som
brukes med trykkluft og justerbar styrke. Dette gjør at permanent sementerte kroner og broer kan fjernes uten å ødelegges og
kan dermed brukes om igjen. Fullstendig vedlikeholdsfri.
Viktig informasjon
Håndtaket kan autoklaveres i sin helhet.
1. Ta av gummitetningen før autoklavering.
2. Ta av kroken. Børst eller tørk den ren for synlige rester. Bruk
steriliseringsvæske eller ultrasonic før autoklavering.
3. Børst rent eller tørk av håndtaket før autoklavering.
Installering
1. Steng av vanntilførselen.
2. Koble Easy-Remover til turbinen.
3. Velg ut riktig krok.
4. Lås kroken i holderen med hjelp av vedlagte nøkkel, etter at
du har stilt inn krokens arbeidsvinkel. Ikke dra
mutteren for hardt.

11

Justering av slagkraft
Aktiver alltid fotkontrollen før du trykker på avtagerknappen.
Prøv deg frem til du finner innstillingene som passer deg best.
Alternativ 1.
Trykk inn fotkontrollen for maksimalt utslag. Det er ikke
nødvendig å slippe fotkontrollen mellom slagene. Vri justeringsringen for å finjustere trykket.

1. Plasser spissen av kroken ved kroneranden der minst skade
risikeres.
2. Støtt spissen og hold den på plass for å unngå at den sklir.
3. Appliser ett slag med laveste slagkraft og dra samtidig
avtageren i uttaksretning. Om det behøves, økes trykket i små
trinn ved kommende slag. Minimal slagkraft brukes på
stiftkroner

Broer

1.
2.
3.
4.
5.

Sikre broen med tanntråd eller lignende.
Appliser krokspissen mellom pontik eller støttetenner.
Velg på forhånd de steder hvor du vil plassere krokspissen.
Forsikre deg om at krokspissen er sikret.
Appliser slag med minste nødvendige kraft, i rask og jevn
rekkefølge.

Se instruksjonsvideo på våre nettsider
www.norskorthoform.no

Nytt produkt

Perf Grid Stainless Steel
Periodontal Splinting Strips 3"

Produktbeskrivelse
Perf Grid er et gammelt produkt som er like aktuelt i dag.
Stålnett til fiksering. Splinting. Replasere tenner. Periodontal
splinting. Post - ortodontisk stabilisering. Reparasjon av proteser.
14050

Perf Grid
10 stk.

Alternativ 2.
Trykk inn fotpedalen og slipp delvis for å bestemme trykket, vri
justeringsringen for finjustering av trykket. Begynn arbeidet med
laveste innstilling av justeringsringen. Om det trengs, øk trykket
etterhvert ved å vri ringen mot +.
22403

140

Easy Pneumatic Crown and Bridge Remover II – Basic Kit
1 x broavtagerkrok, 2 x kroneavtagerkroker, fleksibel nylontråd og instruksjons-CD.

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Nytt produkt

Splint Grid Stainless Steel Mesh

™

Produktbeskrivelse
Stålnett til fiksering. Tynt, lett å klippe til. Kombineres med
kompositt. Stabilisere tenner etter kirurgi (periodonti). Diastema.
Splinting av kjeveortopedi. Traumer.
14040

Splint Grid Stainless Steel Mesh
100 cm

Nytt produkt

Ribbond®-Ultra

15422
15426
15427

Ribbond Starter Kit
22 cm av 2 mm, 3 mm og 4 mm. Spesialsaks,
bomullshansker, instruksjonsmanual og tinnfolie.
Ribbond Refill
68 cm, 2 mm
Ribbond Refill
68 cm, 3 mm
Ribbond Refill
68 cm, 4 mm

Ribbond plugger
Produktbeskrivelse
Ribbond Plugger er riflet på enden, noe som forenkler appliseringen av Ribbond ned i kanalen betydelig. Ribbond Plugger bør
også brukes ved splinting for å sikre at Ribbond tråden kommer
godt inn approksimalt. Det er viktig at Ribbond materialet
kommer i tett kontakt med tannoverflaten slik at man unngår å
fylle opp med komposittmateriale.
15421

Ribbond plugger

Ribbond saks
11

maximizes laminate effect
Original
.35mm

Thickness - mm

!

Produktbeskrivelse
Ribbond er lett håndterlig og den patenterte vevemetoden gjør
Ribbond mye enklere å kontrollere og plassere enn tilsvarende
forsterkningsmaterialer. I motsetning til flettede bånd, fliser den
ikke opp etter klipping. Ribbonds kombinasjon av myke fibre og
det spesielle interlockstrikkede båndet gjør det utrolig enkelt å
forme forsterkningen etter tannens konturer. Mykheten gjør at
båndet blir liggende dødt i riktig posisjon til herding av omliggende kompositt. Ribbond er tilnærmet fargeløs og blir nesten
usynlig i kompositt- eller akrylmaterialer. Translusensen tillater
samtidig lysgjennomgang ved herding og sikrer optimal binding
og estetikk. Ribbond er kaldplasmabehandlet for å sikre fullstendig kjemisk binding til alle kompositt- og akrylmaterialer.
Inneholder nok materiale til å lage ca. 25–30 single enheter.
Ingen holdbarhetsdato.
15420

Produktbeskrivelse
De forskjellige fibrene Ribbond Original, THM og Ultra er like
produkter i den forstand at de har samme lengde og bredde,
men tykkelsen varierer. Ribbond Original er 0,35 mm, THM er
0,18 mm og Ultra 0,12 mm. I utgangspunktet brukes alle tre
produkter til de samme kliniske applikasjoner. Vanligste årsaken
til at Ribbond kan løsne fra en protese eller at man får en
“debonding” f eks kompositt/tann eller mellom kompositt og
fibre og at man ikke får en fraktur, er faktisk tykkelsen! På
samme måte som et porselens laminat eller ortodontisk bond
løsner er dette pga tykkelsen og bondingen, og jo tynnere den
Ì More Adaptable
er, jo bedre resultat. Om man bruker Original, THM eller Ultra,
Lays flatter
thestore forskjellen. Men ULTRA kan
vil managainst
ikke merke
tooth substrate
pakkes/legges dypere interproksimalt noe som vil gjøre bondingen bedre
vil minimere filmtykkelsen slik at det vil holde bedre
Ì Thinner
BondogLine
og lengre.
Minimizes
bulk Den
& største fordelen er selvsagt at det er bedre for
pasienten jo tynnere fibren/båndet er.

noas

Ribbond

Produktbeskrivelse
Ribbond saks er uunnværlig når du skal klippe Ribbond.
THM
.18mm

UR2

UR2

15423

Ribbond saks

ULTRA
.12mm

Ribbond®-Ultra Starter Kit
22 cm av 2 mm, 3 mm og 4 mm. Spesialsaks,
bomullshansker, instruksjonsmanual og tinnfolie
Ribbond®-Ultra Refill
68 cm, 2, 3 eller 4 mm
NB! Husk å oppgi tykkelse ved bestilling.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

141

Ribbond®-THM

: Klinisk teknikk :
Ribbond – Periodontal splinting

Produktbeskrivelse
Ribbond THM (Thinner, Higher Modulus) tar i bruk enda finere
fibre enn den originale Ribbond. Tynnere og enklere applisering.
Ribbond THM gir deg muligheten til å lage enda tynnere og
glattere splints, uten å gå på kompromiss med styrken.
For å gjøre en
direkte bondet
stabilisering,
prepareres først
tennene for
bonding på vanlig
måte.

Appliser deretter
flytende kompositt
(Æliteflo) på
tennene.

Appliser flytende
kompositt og
lysherd i 10
sekunder.

Avslutningsvis
legges et tynt sjikt
hybridkompositt
over det hele og
lysherdes.

Den tilklipte lengden
av Ribbond fuktes i
bonding resin og
trykkes på plass i
kompositten. Det
myke båndet er lett
å forme etter
tennene og trekker
seg ikke bort.

Ferdig splint lingual.
Den ferdige stabiliseringen er ikke
mer enn 0,75 mm
tykk. Enkelt, tidsbesparende og
vesentlig mindre
omstendelig enn
tradisjonelle
teknikker!

15424

Nytt produkt

Jet TOOTH

Produktbeskrivelse
Etylmetakrylat for fremstilling av midlertidig krone-bro. Ingen
varmeutvikling. Formstabil. Minimal etterjustering ved
sementering. Ingen krymping.
13950

Broer

13954
13955
13956
Bruk kronedelen av den ekstraherte tannen til en direkte
konstruert midlertidig bro. Utmerket til eldre pasienter.

13958
13960
13962

Ribbond broer er sterke, holdbare, estetiske og raske å lage i
stolen. Bygg opp direkte i munnen og bruk en naturlig tann/
protesetann eller bygg opp direkte i kompositt.

Ribbond THM

Jet TOOTH
61/B2
Jet TOOTH
65/D3
Jet TOOTH
62/A2
Jet TOOTH
66/A3
Jet TOOTH
69/C2
Jet TOOTH
60/A1
Jet Liquid

Uni Fast Trad

Stift og konus

11
Ribbond formen passer i kanalen uten å fjerne ekstra tannsubstans etter en endodontisk behandling. Perfekt for kasus
med risiko for rotfraktur ved ikke fullt utviklet eller tilbaketrukne røtter. Denne teknikken krever Ribbond plugger.

Produktbeskrivelse
Kjemisk herdende akryl til temporære restaureringer. Brukes i
både press- og børsteteknikk. Velegnet til langtidsprovisorier.

Akrylproteser

14812
14813
14811

Uni Fast Trad Pulver pink
250 g
Uni Fast Trad Pulver ivory
250 g
Uni Fast Trad Liquid
250 g

Ribbond forhindrer brekk i midlertidige broer, bittskinner,
proteser mm. Ribbond binder kjemisk og forsterker alle typer
akryl.

Se www.ribbond.com for ytterligere teknikkbeskrivelser.

142

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Appliseringsspisser

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

12

Metal Dento-Infusor® Tips

Inspiral® Brush Tips

Produktbeskrivelse
19 gauge metallspiss med myk børste konstruert for å gi kontinuerlig applisering og infusjon av koagulerende hemostasevæsker (Astringedent og Viscostat) imot og inn i blødende vev.
Dette gir rask og komplett hemostase.

Produktbeskrivelse
Lystett plast og justerbar børstelengde. Gir flyteevne til viskøse
materialer. Brukes til Ultra-Etch, UltraSeal XT plus, PQ1,
Porcelain-Etch, HiSite, PrepQuick og Opalsescence Xtra.
16643

Inspiral Brush Tips
100 stk.

For mer informasjon, se kap. 2.
18055

Black Mini® Brush Tips

Dento-Infusor Tips
100 stk.

Blue Mini Dento-Infusor® Tips

Produktbeskrivelse
Justerbar lengde av fibrene. Brukes til lavviskøse materialer som
PermaSeal, Primadry, Silane, Seek, Dentin Sealant og Consepsis.

Produktbeskrivelse
Plastspisser, et alternativ til Dento-Infusor metall.
18073

14626

Blue Mini Dento-Infusor Tips
20 stk.

Black Mini® Tips

Black Micro Tips
®

Produktbeskrivelse
22 gauge metallkanyler med svart plastansats til Ultra-Blend plus,
EtchArrest, UltraSeal XT plus, Opalsescence Xtra Boost og OpalDam.

Produktbeskrivelse
Svarte appliseringsspisser til dispensering av større mengder
materiale som Ultra-Blend Plus og LC Block Out resin.
14625

14624

12

Black Micro Tips
100 stk.

Blue Micro® Tips

Produktbeskrivelse
Til applisering etsematerialer som Ultra-Etch og Uni-Etch.
15479

144

Blue Micro Tips
125 stk.
bestilling@norskorthoform.no

Black Mini Brush Tips
100 stk.

Black Mini Tips
100 stk.

White Mac Tips

Produktbeskrivelse
Plastspisser med stor diameter til applisering av OraSeal og
Consepsis Scrub.
14622

White Mac Tips
20 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

NaviTip®

29 ga
27 mm

29 ga
25 mm

Endo-Eze® Tips

29 ga
29 ga
21 mm 17 mm

Produktbeskrivelse
Sterke og stive kanyler, runde i enden, fargekodet i henhold til
filene og utstyrt med stoppere. Unike til applisering av File-Eze,
ChlorCid, EDTA, UltraCal, Consepsis og EndoREZ Sealer.
For mer informasjon se kap. 9.
14483
14448
14485
14493

NaviTip 29 ga
50 stk. 17 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 21 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 25 mm
NaviTip 29 ga
50 stk. 27 mm

14494
14495
14496

20 ga

22 ga

Endo-Eze Tips
20 stk. 18 gauge (1,25 mm)
Endo-Eze Tips
20 stk. 19 gauge (1,06 mm)
Endo-Eze Tips
20 stk. 20 gauge (0,90 mm)
Endo-Eze Tips
20 stk. 22 gauge (0,70 mm)

Endo-Eze® Irrigator Tips

Produktbeskrivelse
Unike 30 gauge spisser i 17 og 25 mm lengde som brukes
sammen med Citric Acid til både å skylle og børste i kanalen for
å fjerne rester av kalsiumhydroksyd.

16432

19 ga

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Tips kanylene er alle myke og bøybare. Utformingen
gjør det enkelt å komme til i rotkanalen for rengjøring, tørking
med mer.
14467

NaviTip FX

16431

18 ga

NaviTip FX 30 ga
20 stk. 17 mm
NaviTip FX 30 ga
20 stk. 25 mm

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Irrigator Tips er en tynn fleksibel 27 gauge (0,40 mm)
kanyle med en unik åpning som motvirker at spissen tetter seg,
og eliminerer risikoen for at NaOCI presses ut gjennom apex.
For mer informasjon se kap. 9.
14469

Endo-Eze Irrigator Tips
20 stk.

Capillary™ Tips

12
23 ga.

21 ga.

Produktbeskrivelse
Bøybare polypropylen-spisser. Brukes med Luer vacuum adapter
i endokanaler for å fjerne væske og til applisering av UltraCal.
15792
15793

Capillary Tips, lilla
50 stk.
Capillary Tips, grønn
20 stk.

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Dual Syringe Mixing and
Intraoral Tips

Black Disposable Plastic Tips

Produktbeskrivelse
Blandespisser til Bisco Porcelain Etchant
Produktbeskrivelse
Blandespisser til Duo-Syringe-materialer som Duo-Link, C&B
Cement og Bisfil 2B. Elimenerer luftblærer.
16608

Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
30 stk.

UR2

Black Disposable Syringe Tips
30 stk.

Black Disposable Syringe Tips

Dual Syringe Mixing and
Root Canal Tips

Produktbeskrivelse
Til applisering av Æliteflo.
18708

Black Disposable Syringe Tips
19 Gauge. 25 stk.

Blue Disposable Syringe Tips
Produktbeskrivelse
Til applisering av komposittmaterialer som Duo-Link,
C&B Cement og Bisfil 2B. Ypperlig til kanaler.
15655

Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips
30 stk.

12
Produktbeskrivelse
Til applisering av Æliteflo.
18711

146

bestilling@norskorthoform.no

Blue Disposable Syringe Tips
22 Gauge. 50 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Light Blue Disposable
Syringe Tips

Syringe Cover
Produktbeskrivelse
Plastbeskyttelse til alle Ultradent sine prefylte og tomme
sprøyter. Syringe Cover er tynn strukturert polypropylenbeskyttelse tilpasset Ultradent sprøyter.
17800

Impulse Sealer Syringe Cover
250 stk.

Affinity Mixing Tips
Produktbeskrivelse
Til applisering av blant annet etsematerialer og Bisco Barrier Gel.
15479

Light Blue Disposable Syringe Tips
25 Gauge. 125 stk.

Black Needle Brush-Tips

Viktig informasjon
La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige
blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og
tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.
10942

10943

10941

Produktbeskrivelse
Til applisering av Fortify plus.
10763

Black Needle Brush-Tips
22 Gauge. 25 stk.

10939

12780

Affinity Mixing tips 4.2 yellow
Til Affinity Light Body
100 stk.
Affinity Mixing tips 5.4 pink
Til Affinity Monophase
100 stk.
Affinity Mixing tips 6.5 green
Til Affinity Inflex, Heavy Body og Quick Bite
100 stk.
Affinity Intra Oral tip, yellow
Til Affinity Light Body
100 stk.
Affinity Intra Oral tip, white
Til Affinity Monophase, Inflex, Heavy Body og Quick Bite
50 stk.

Affinity Megamix Mixing Tips

Viktig informasjon
La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige
blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og
tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.
14508

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Affinity Megamix Mixing tips yellow
50 stk.

telefax 22 26 02 30
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147

Centrix High Viscosity
Accu-Dose
Produktbeskrivelse
Ideell til applisering av kompositter, sementer og glassionomer i
vanskelig tilgjengelige områder. Orangefarvet for å unngå for
rask herding av lysherdende materialer.
For mer informasjon, se kap. 5.
15802

Centrix High Viscosity Accu-Dose
100 stk.

Centrix Low Viscosity
Produktbeskrivelse
Til applisering av sementer, tyntflytende kompositter og glassionomer.
For mer informasjon, se kap. 5.
15800

Centrix Low Viscosity
100 stk.

Centrix Needle Tubes and plugs

Produktbeskrivelse
Enkel applisering av lavviskøse materialer (Bisfil 2B) på vanskelig
tilgjengelige områder som f.eks. i rotkanaler og dype okklusale
fyllinger.
For mer informasjon, se kap. 5.
15801

Centrix Orange needle Tubes and plugs
100 stk.

12
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A
Access Bur, Endo-Eze
107
ACE All Bond TE NYHET!
53
Affinity Impression Gun
40
Affinity Megamix Mixing Tips
43, 147
Affinity Mixing Tips
43, 147
Affinity avtrykksmaterialer og tilbehør
34
Affinity Crystal Clear
42, 137
Affinity Heavy Body
40
Affinity Heavy Body Megamix
35
Affinity Inflex
37
Affinity Inflex Megamix
35
Affinity Light Body HF (High Flow)
38
Affinity Light Body RF (Regular Flow)
40
Affinity Putty
40
Affinity Quick-Bite
37
Alginat
44
All-Bond 2
57
All-Bond 2 D/E resin
57
All-Bond 2 PreBond Resin
57
All-Bond 2 Primer A
57
All-Bond 2 Primer B
57
All-Bond 3 NYHET!
53
All Bond TE, ACE NYHET!
53
All-Bond UNIVERSAL NYHET!
50
All-Purpose, Ælite
63
Aluminium Oxide
139
Amelogen Plus
60
Apical Files, Endo-Eze
111
Appliseringsspisser
144–148
Aqua-Prep F
55
Aroma Fine
44
Artifol Approximal Contact Forcep
71, 81
Artifol Metallic Rød BK35
71
Artifol Rubber Handle
71, 81
Articulating Paste, Bite-X NYHET!
67
Artikulasjonspapir pinsett
71, 81
Artikulasjonspapir
71
Astringedent
28
Astringedent Spot Remover
28
Astringedent X Indispense
28
Avtrykksmaterialer
33–48
Avtrykks-skjeer, Ultradent
44

B
Barrier Gel NYHET!
Beaver Jet Burs
Beskyttelsesbriller
Beskyttelsesbrille,
Vision Sport Clear Safety NYHET!
Beskyttelsesbriller,
Vision Orange Curing Safety NYHET!
BisCem
Bisco Foam Pellets
Bisco NB komposittinstrumenter
Bisco Scaler H6/7
Bis-Core
BisCover LV
Bisfil 2B
Bisfil II
Bis-Silane
Bite-X Articulating Paste
Bittskinne, Cavex
Black Disposable Plastic Tips
Black Disposable Syringe Tips
Black Micro Tips
Black Mini Brush Tips
Black Mini Tips
Black Needle Brush-Tips
Blekematerialer
Block-out Resin, LC
Blue Flame GB-2001
Blue Disposable Syringe Tips
Blue Micro Tips
Blue Mini Dento-Infusor Tips
Blåpapir
Bondingmaterialer
Boroppsats FG 14 W7
Bur block, Two-Striper

128
12
124
124
124
129
72
78
80
133
58, 135
62
63
52, 131
67
89, 90
146
146
144
144
144
147
84–96
88, 112
88
146
144
32, 144
71
49–58
25
25

C
C&B Luting Cement
Calset komposittvarmer
Capillary Tips
Capillary Tips, Micro

informasjon@norskorthoform.no

132
59
109, 145
110

Cavex Mouth Protector Clear
Cavex VacuFormer Bruxism bittskinne
Centrix sprøyter
Centrix spisser
Ceramic G-Fox saks
Characterization Tints
ChlorCid
Choice 2
Citric Acid 20 %
Clean-A-Diamond Mini-Squares
Clear Impression Trays
Clear Temporary Splint
Cling2
Coated Points, EndoREZ
CoMax komposittpistol NYHET!
Complete Dental Bleaching
Compo Strip
Composite organizer
Consepsis 2 % klorheksidin
Consepsis Scrub
Contoured Wood Wedges
Contours
Coprwax
Core-Flo DC NYHET!
Cosmetic Bur Kit
Counter Fit NYHET!
Cracked Tooth model
Crown and Bridge Remover II
Crystal Clear, Affinity

90
89
74
74, 148
32, 80
54
108
130
110
24
43, 137
90
135
107
60, 68
96
72
73
59, 108
101
68
10
47
56, 133
25
35
64
79, 140
42, 137

D
Dead Soft matriser
68
Dento-Infusor Tips, Metal
32
Dento-Infusor Tips, Blue Mini
32
Dento-Tape, Paro
99
Desinfection, Surface, Opti-Prep
82
Desinfisering
82
Desinfiseringsvæske, SurgiTel NYHET!
123
Diamanter, Two-Striper
15–26
Diamond Polish
11
Disposable Tips
146, 147
Dixeland matriser
58
D-Fine Double Diamond
12
Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
146
Dual Syringe Mixing and
Root Canal Tips
146
Duo-Link Duo Syringe
132

E
Easy Pneumatic Crown and
Bridge Remover II
eCEMENT NYHET!
EDTA 18 %
EDTA 19 %, File-Eze
Endodonti
Endo Silver Point End Forcep
Endodontic filholder
Endo-Eze Access Bur
Endo-Eze Apical Files
Endo-Eze Endo Ruler
Endo-Eze Irrigator Tips, 27 ga
Endo-Eze Tips
EndoREZ Coated Points
EndoREZ
Esthetic Enamel, Ælite
Etsematerialer, fosforsyre
EyeVolution NYHET!

79, 140
126
107
108
104–116
109
111
107
111
108
109, 145
145
107
106
61
51, 58
94

F
File-Eze
108
Fissurforsegling
100
Fit-Checker
45
Flexi Wedge
68
Flexible mixing bowl
44
Flussyre
53, 127, 138
Foam Pellets, Bisco
72
Fosforsyre
51, 58
Forcep/spesialtang, Stevenson
67, 77
Forcep, Artifol Approximal Contact
71, 81
Forstørrelsesglass
124
Fortify
57
Fortify Plus Spisser (Black Needle Brush-Tips) 147
Freegenol Temporary Pack
115
Frilegging/Tørlegging
27–32
Fujirock
44
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Fyllingshjelpemidler
Fyllingsmaterialer

65–74
56–64

G
GC Reline Extra Soft
46
GC Reline Soft
46
GC Reline
45
Gips
44
Gipskopp
44
Gipsspatel
45
Gets konturerte matrisebånd
68
Groovy
10
Gummikopper (Twist Hard cup TWCH 002) 99
Gutta perka points
107

H
Hardmetallbor
Heavy Body Megamix, Affinity
Hulltang, Kofferdam
Hurtigkobling, Microetcher
Håndkrem, Oliven

12
35
81, 115
139
82

I
ICB Brush, Starbrush
Inflex Megamix, Affinity
Inflex, Affinity
Impression Gun, Affinity
Impression Trays, Clear
Impulse Sealer Syringe Cover
Inspiral Brush Tips
Inspire NYHET!
Interdental børster, Paro Isola
InterGuard
Intraoral Repair Kit NYHET!
Instrumenter
Irrigator Tips, Endo-Eze, 27 ga
IsoBlock
Ivory klammer
IZI tannsmykker

12
35
37
40
43, 137
147
144
134
99
14
51, 127
76–81
109
92
114
102

J
Jet TOOTH NYHET!
Jiffy Goat Hair Brush
Jiffy Proximal Saw

142
12
67

K
Kalsiumhydroksyd
Kiler, Flexi Wedge
Kiler, Stevenson
klammer
klammersett
klammertang
Klorheksidin, Consepsis 2 %
Kofferdam
Kofferdam hulltang
Kofferdam klammertang
Kofferdam ramme
Kofferdam Template
Kompositt, Amelogen
Kompositter
komposittinstrumenter, Bisco NB
Komposittinstrumenter, Thompson
Komposittkniver, Thompson
Komposittpistol, CoMax
komposittvarmer, Calset
Konturerte matrisebånd, Gets
Konusmaterialer
Krone og bro
Krone- og broavtager

110
68
67
114
115
81, 115
108
69, 111
81, 115
81, 115
111
115
60
56–64
78
79
78
60, 73
59
68
133
126–142
79, 140

L
Laschal PCF-D-75SP
69, 81
LC Block-out Resin
88, 112
LED lys
118, 119, 123
Light Blue Disposable Syringe Tips
147
Linsebeskyttere, Opti-Cap
123
Linserens, SurgiTel NYHET!
123
Logi Bloc
70
Luer Lock, 1,2 ml, Plastic Syringe
32, 109
Luer vacuum adapter
110
Luper
120–122
luper, Megaview-Easyfit
124
Luxating Elevators
80
Lys
118, 119, 123
Lysherdeapparat
94

telefax 22 26 02 30

149

13

Låsbar Pinsett

69

M
Macrocab
Matrise Dispenser, Paro
Matrisebånd, Konturerte, Gets
Matriser, Dead Soft
Matriser, Omni-Matrix
Matriser, Palodent
Matriser, Stevenson
Medic endodontic filholder
MegaMix, Affinity NYHET!
Megaview-Easyfit Luper
Metal Dento-Infusor Tips
Metal Strips
Micro Capillary Tips
Micro Endo speil
Microbrush Plus
Microcab
Microetcher Hurtigkobling
MicroEtcher IIA
Microlux
Miltex pinsett
Micro LED, 3W, SuriTel NYHET!
MirrorLite
Mixing bowl, Flexible
Mixing Tips, Affinity
Mixing Wells
Modeling Resin NYHET!
Modellgips

139
69
68
68
69
68
66
111
35
124
32, 144
72
110
112
72
139
139
139
76, 119
69, 81
123
124
44
43, 147
58
54, 67, 78
44

N
Natriumhypoklorid
NaviTip FX
NaviTip

108
110, 145
107, 145

O
Oakley infatning NYHET!
121
Oakley diopter sticker NYHET!
123
Occlusal Reduction Ring
14
Okklusjonsspray
72
Oliven-håndkrem
82
Omni-Matrix
69
One-Step
54, 55
OpalCups
93
Opaldam
92
85
Opalescence 10 % PF
85
Opalescence 16 % PF
Opalescence gift bag
85
Opalescence GO NYHET!
84
Opalescence Pocket Tray Cases
89
Opalescence tannbørste smile NYHET!
87, 98
Opalescence whitening tannkrem
87, 98
Opalustre
93
Opaquer, Bisco
62
Opti-Cap linsebeskyttere
123
Opti-Prep Surface desinfection
82
Opti-Prep Ultra
82
Oraseal Caulk
59, 70, 112
Oraseal Putty
59, 70, 112

P

13

Palodent matriser
Paro 3 Star Grip
Paro Dento-Tape
Paro Isola Interdental børster
Paro Matrise Dispenser
Paro Plast tannstikkere
Paro tannbørste
Perf Grid Stainless Steel Periodontal
Splinting Strips 3” NYHET!
Periphery wax
PermaFlo
Picodent Kar
Pinsett, artikulasjonspapir
Pinsett, låsbar
Pinsett, Miltex
Pin Tweezer/pinsett, Stevenson
Plastic organizer
Plastic syringe
Plastic Syringe Luer Lock, 1,2 ml
Plastic Syringe Luer Lock, 5 ml

150

68
99
99
99
69
99
98
140
47
61
82
71, 81
81
81
67, 77
73
32
32, 109
93, 109
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PlastVac P7
Platevoks
Pocket tray magnifier
Porcelain Bonding Resin
Porcelain Etch, Ultradent
Porcelain Etchant, Bisco NYHET!
PQ1
Premier PF1 Instrument
Profylakse
PropGard
Protesebørste, Lactona
Proximal Saw, Jiffy NYHET!

88
47
124
52, 131
138
53, 127
58
80
97–99
70
98
67

Q
Quad-Tray XL NYHET!
Quad-Tray Xtreme
Quik-Bite, Affinity

35
38
37

R
Raptor
Rengjøring
Ribbond plugger
Ribbond saks
Ribbond THM
Ribbond
Rite•Lite
Rocanal R3

11
82
79, 141
80, 141
142
141
124
111

S
Sable Seek
70
Safedispenser
70
Saks, Ceramic G-Fox
28, 65
Saks, Ultra-trim
80, 89
Saks, Utility
80, 89
Sandblåser
139
Sand
139
Sand-Trap
139
Scaler
80
Scaler H6/7, Bisco
80
Sealer, Endo
106
Seek
70
Select HV Etch NYHET!
51
Self-Span
71
Sementer
126–132
Shape & Shine NYHET!
10
Shaping Files, Endo-Eze
90
Shur-Wax
47
Silikonspray
88
Sitronsyre, Citric Acid
110
Skini Syringe
107
Soft-Liner
45
Sof-Tray myke vinylplater
89
Spesialtang, Stevenson
76
Splint Grid Stainless Steel Mesh NYHET!
141
Stainbuster, Two-Striper
26
Starbrush/ICB Brush
12
Stevenson Ring NYHET!
66
Stevenson Matriser NYHET!
66
Stevenson kiler NYHET!
67
Stevenson Forcep/spesialtang NYHET!
67, 76
Stevenson Pin Tweezer/pinsett NYHET! 67, 77
Surface desinfection, Opti-Prep
82
SurgiTel Desinfiseringsvæske NYHET!
123
SurgiTel Linserens NYHET!
123
SurgiTel lupe
121
SurgiTel Lupesystem
120–123
SurgiTel lys NYHET!
123
Symmetry Bittplanregistrator
43
Syringe Cover
147

Tissue Management, Ultrapak
30
Tongue Cleaner
98
Tooth model, Cracked
126
Tooth Slooth II
79
TRANSPORT NYHET!
36
Tray Cases, Opalescence
89
Trekiler
68
TriAway
111
Trueshade NYHET!
118
True-Grip Ahesive Tips
101, 135
Twist Hard cup TWCH 002
99
Two-Striper Bur block
25
Two-Striper Cosmetic Bur Kit
25
Two-Striper diamanter
15–26
Two-Striper Clean-A-Diamond Mini-Squares 24
Two-Striper Stainbuster
26

U
Ultra-Blend Plus
UltraCal XS
Ultradent avtrykks-skjeer
Ultra-Etch
UltraEZ
Ultrapak Cord kit
Ultrapak Cord packer
Ultrapak Cord stativ
Ultrapak Cord
Ultrapak Tissue Management
Ultrapak Tråd
UltraSeal XT plus
UltraTemp Regular
Ultra-trim saks
Uni-Etch 37 %
Uni Fast Trad
Universal Dentin Sealant
Utility Saks
Uveneer NYHET!

64, 112
110
44
58
86
30
32, 80
32
30, 31
30
30–31
100
93, 114, 138
80, 89
58
142
101
80, 89
77, 131

V
Vacuum adapter, Luer
Vacuumapparat
Valo NYHET!
Vibrator
Vinylplater, Sof-Tray myke
ViscoStat
ViscoStat Clear
Vision Orange Curing Safety Glass
Vision Sport Clear Safety NYHET!
Visittkortholder NYHET!
Voks

110
88
118
94
89
28, 112
28
124
124
96
47

W
White Mac Tips

144

Y
Yellow Bite Wax

47

Z
Z-Prime plus NYHET!

52, 128

Æ
Ælite All-Purpose
Ælite Esthetic Enamel
Ælite LS Packable
Æliteflo
Æliteflo LV Radiopaque NYHET!

63
63
64
61
61

T
tannbørste, Paro
tannkrem, Opalescence whitening
Tannsmykker, IZI
tannstikkere, Paro Plast
Tanntråd
Tanntrådholder
Tanntrådholder mini NYHET!
Template Ultra Quick Matrix Material
Template, Kofferdam
Temporær krone og bro
TempTray
TheraCal LC NYHET!
Thompson kompositt instrumenter
Thompson komposittkniver

98
87, 98
102
99
99
99
98
41, 136
115
134–138
41, 136
54, 105
79
78

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Grafisk produksjon og utforming: Bjørn PG Thoresen, thoresen grafisk as

© 2014 Janne Jaffe Hesstvedt -

Tvetenveien 158 - Postboks 95 - 0617 Oslo - Telefon 22 76 01 40 - Telefaks 22 26 02 30
E-post: informasjon@norskorthoform.no - bestilling@norskorthoform.no

www.norskorthoform.no

: Produkt- og prosedyrekatalog :

Scan QRkoden og last
ned tannlegekatalogen til
din mobil/
nettbrett

: Produkt- og prosedyrekatalog :

