
Hei, og vel overstått påske. Her i Oslo har det vært en fantastisk påske, med alt av vær, men først og fremst stille og rolig i en ellers hektisk storby.

Våren er i anmarsj, og sommeren er «like om hjørnet». Det er med spenning og glede vi endelig kan lansere White Dental Beauty med NOVON her  
i T&L. Ingenting har egentlig skjedd de siste 25 år innen blekebehandling, før nå! Se vedlagte brosjyre for informasjon.  

Det finnes utallige matriser og ulike systemer på markedet. Les mer om Convexi-T fra Clinicians Choice. 

Vi arrangerer jevnlig hands-on komposittkurs i våre egne kurslokaler og rundt om i landet med tannlege Finn André Hammer. Neste kurs går av  
stabelen i Haugesund 9. juni. Kurset teller 4 timer. Mer informasjon finner du på våre Facebooksider, Instagram og på våre nettsider.  
Vedlagt finner du også kursinvitasjon til forelesning og hands-on med Dr. Jason Smithson 20. og 21. mai. Kurset teller 14 timer og vi har kun fem 
plasser igjen.

Vi håper du finner noen gode tips og løsninger i denne utgaven av T&L. 

Vårlig hilsen

Janne Jaffe Hesstvedt 
Norsk Orthoform Depot
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WHITE DENTAL BEAUTY
“ T h e  s e c r e t  t o  a  b e a u t i f u l  s m i l e ”

S P Ø R  O S S
O M  T A N N B L E K I N G

PROFESJONELL BLEKEBEHANDLING 

Trygt, effektivt og skånsomt

White Dental Beauty NOVON
NOVON er en aktiv, patentert ingrediens (US patent No. 8815217B2) som gjør materialet mer stabilt 
og med en nøytral pH i sprøyten. Ved kontakt med vann øker pH-verdien. Dette gjør at produktet går 
fra å være nøytral til alkalisk og perhydroxyle ioner frigjøres, noe som gir en mer effektiv bleke- 
behandling og tiden det tar halveres sammenliknet med tilsvarende materialer.

NOVON gjør at materialet akselererer og gir en blekebeandling som er trygg, effektiv og skånsom mot 
tennene. Når man sammenlikner White Dental Beauty 10 % CP (karbamidperoksid) med 5 % CP MILD 
brukt over like lang tid, får man samme effekt, selv med lavere konsentrasjon av karbamidperoksid, og  
mindre følsomhet i tennene.

18672 10 % White Dental Beauty with NOVON, refill kr 2240,-
 10 % Karbamidperoksid som brytes ned til 3 % vannstoff. Brukes i skinne om natten, 2–4 timer. 
 10 x 4 syringes

18676 10 % White Dental Beauty with NOVON, pasientkit kr 529,-
 8 x 1,2 ml syringes 

18673 16 % White Dental Beauty with NOVON, refill kr 2240,-
 16 % Karbamidperoksid som brytes ned til 5 % vannstoff. Brukes i skinne 60 minutter per dag.
 10 x 4 syringes

18677 16 % White Dental Beauty with NOVON, pasientkit kr 529,-
 8 x 1,2 ml syringes 

18674 5 % White Dental Beauty MILD with NOVON, pasientkit kr 529,-
 5 % karbamidperoksid, skånsomt, men effektivt, grunnet NOVON.  
 Ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra følsomme. Brukes i skinne 2–4 timer daglig.     
 8 x 1,2 ml syringes 

18675 6 % White Dental Beauty with NOVON, pasientkit kr 529,-
 6 % hydrogenperoksid, brukes i skinne kun 30 minutter per dag.  
 For de som har det travelt, er dette rett valg.    
 8 x 1,2 ml syringes

18678 Tray Case kr 320,-
 20 stk.

Vi sender med lekker pose, pasientinstruks, hefte og en plakat til venterommet. 
På forespørsel kan vi også levere rollup, gatebukk og beachflagg.
Pasientkit kan leveres med din logo. Kontakt oss for mer informasjon.

Refill Pasientkit

Tray Case
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Stevensson Sectional Matrix System
Stevenson Ring er laget av super elastisk nikkel titan. Gir økt styrke og holdbarhet og vil ikke 
ekspandere over tid. De v-formede 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. Ringene brukes til separasjon av tannen.

Dette uttaler en av dine kollegaer
I over 17 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. Men utviklingen går videre og endelig kunne jeg begynne å bruke Stevenson  
Sectional Matrix System, som er det beste systemet på markedet i dag.

Henning Myhre
Tannlege MNTF, Larvik

18485 Stevenson Sectional Matrix System Introsett kr 3.442,-
 2 stk. ringer, kiler, 60 stk. matriser 4,5, 5,5 og 6,5 mm

• Få med gratis pinsett og tang (verdi kr 900,-).

Convexi-T™

ConveXi-T™ Tofflemire™ matrise bånd er prekonturerte bukkalt/ lingialt og okklusalt/ gingivalt og fås i to utgaver. Den originale ConveXi-T 
matrisebånd er  0.025 mm tynn og er dead soft, slik at de kan kontureres enda mer om nødvendig. ConveXi-T s2 (stainless steel) matrise 
bånd er litt stivere og 0.030 mm tykkelse, som forenkler  applisering ved “trange” preparasjoner. Uansett hvilket du velger vil du få en  
tettere og mer naturlig konturert kontakt ved klasse II  restaureringer. Begge matrisene fås i  5.5 mm and 6.3 mm bredde., som forenkler  
interproksimal kontur, som er nødvendig for å få  kontakt og naturlig konveks anatomi I de interproksimale områdene. 

17052  Convexi-T  kr 219,- 
 5,5 mm bred. 0,025 mm tykk. 30 stk.
17053  Convexi-T  kr 219,- 
 6,3 mm bred. 0,025 mm tykk. 30 stk.
UR2  Convexi-T s2  kr 219,- 
 5,5 mm eller 6,3 mm bred. 0,030 mm tykk. 30 stk.

Den ENESTE universale Bondingen

All-Bond Universal
«Gjør det så enkelt som mulig, men ikke enklere» 
 
All Bond Universal er den perfekte kjemiske sammensettingen i en flaske, om du ønsker selv ets eller total ets teknikk 
med fosforsyre, for å skape binding til tannsubstans og alle dentale materialer. All Bond Universal brukes til alle direkte 
og indirekte prosedyrer og gir optimal binding til samtlige fyllingsmaterialer. All Bond Universal  er også meget effektivt 
som en varnish på glassionomerfyllinger.
 
All Bond Universal inneholder MDP monomer som forbedrer holdbarheten i den adhesive bindingen til tann, kompositt 
og krone – bro materialer som Zirkonia, e.max og metall.
 
Ph på 3 gjør All bond Universal kompatibel med dual- og kjemisk herdende komposittmaterialer og sementer.  
 
Den relativt hydrofobe sammensettingen gir bedre binding på lang sikt ved å skape en bedre forsegling mot vannopptak. 
All Bond Universal flyter lett inn i etsede områder og skaper både kjemisk og mekanisk forsegling etter lysherding.
 
All Bond Universal, genialt enkel, skaper stabil binding med valgfri etseteknikk, til alle type restaureringer.

15478 All Bond Universal kit  kr 1.367,-
 1 x 6 ml + tilbehør
15480 All Bond Universal  kr 1.160,-
 Refill

• Ved kjøp av 2 fl. All-Bond Universal, få med gratis Uni-Etch (verdi kr 319).
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No 3

Et må ha produkt i klinikken! 

Creative Color® Pink Opaque
Et velkjent problem hos tannteknikere er maskering av metall.  
Cosmedent brukte deres kunnskap og introduserte lysherdende Creative Color Pink Opaque, som nøytraliserer metall, mørke flekker og 
misfarget dentin. Appliseres alltid med pensel flat no 3. Creative Color Pink Opaque er lysherdende kompositt ideell til maskering. Brukes 
under kompositt og  porselen og gir en naturtro restaurering uten å være opak, og gir en varm farge slik at restaureringen ikke blir grå.

Application of Pink 
Opaque

Prepared Teeth Finished Restoration

Dentistry and photography by: Bud Mopper, D.D.S., M.S.

Renamel Creative color brush
Denne populære penselen brukes til applisering av både opaker og tints, bondingmaterialer, silan, 
skulpturering og for å fjerne sement for lysherding.

15515 Renamel Color opaquer brush no 3 kr 85,-
15513 Renamel Creative color BRUSH cleaner kr 160,-
 5 ml

Applisering av  
Opaquer med  
pensel no 3.

15504  Creative Color Pink Opaque kr 564,-
 2,5 g

Markedets tynneste tannstikkere!

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

17792  Paro Plast Ultratynne tannstikker kr 399,-
 10 esker x 125 stk.

A magical product. If there is one product everyone should have it 
is Cosmedent’s Pink Opaque.

Corky Willhite, D.D.S.

Laboratories have known for years that Pink will neutralize grey 
and dark stains and create a more lifelike effect. Pink Opaque was 
developed with this idea in mind.

Bud Mopper DDS, MS

If there is one product that will make you a better esthetic dentist, it is Pink 
Opaque.

Larry Rosenthal, DDS

Probably the best bet in neutralizing the blue-grey discoloration of tetracycline.
REALITY Publishing



T&L 3 - 2016

Telefon 22 76 01 40 Tilbudene gjelder t.o.m. 4. mai 2016 bestilling@norskorthoform.no

th
or

es
en

 g
ra

fis
k 

as

Norsk Orthoform Depot på Facebook:
https://www.facebook.com/norskorthoform

Irrigering av rotkanaler

Ipoclor 5
5 % Natrium hypoklorid klar til bruk. Kommer i en glassflaske for å sikre stabilitet av  
produktet over tid.

16049 Ipoclor 5 kr 339,-
 250 ml

Optimal design og komfort

NeoDrys 
Absorberende og lysreflekterende. Myke og behagelige for pasient.

16433 NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective  kr 185,-
 Small. 50 stk.
16434 NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective  kr 185,-
 Large. 50 stk.

NEW!  
Choice of Backing

Now available in new  
light-enhancing, mirror-like  
finish or original white backing.

Color-Coded Sizes

NeoDrys are color coded for quick  identification. Available 
in two sizes: Large (blue) and Small (yellow). Packaged in 
convenient easy-to-handle packs of 50 each.

Method of Application 

Select NeoDrys size which adequately covers the  
buccal mucosa. Insert as shown with color side against 
cheek and point to back of mouth. In a few seconds 
NeoDrys will begin to adhere to the tissue and stay in 
place. Important: To remove without irritating tissue, 
release adhesion with ample water spray to the buccal 
side of the NeoDrys.

NeoDrys Beats the Competition 

NeoDrys with its new inner core traps moisture quickly,  
helping to provide a superior dry field. No messy leaks, even 
with the core fully saturated. Its moisture-proof backing  
protects the cheek from abrasion and bounces light into the 
working area. With the new Comfort Edge®, there is no stiff 
abrasive material to cause patient discomfort. Absorption, 
protection and comfort make NeoDrys far superior to any 
other product on the market. 

NeoDrys
 
Advantages

♦	 Super absorbent core—far outlasts cotton rolls and other absorbent pads.

♦	Provides complete coverage of the parotid orifice and entire  
 buccal mucosa with a  non-cutting poly film barrier.

♦	Facilitates work far back in the oral cavity.

♦	Reflective backing combines super-absorbency with light  
 reflection into the oral cavity.

♦	No loose fibers or other residues left in the mouth.

♦	Effective replacement for time consuming rubber dams in  
 many procedures.

♦	Flexible, tapered design accommodates cheek movement.

♦	Comfort EdgE® provides maximum patient comfort.

♦	 Stays in place yet removes easily with water spray.

Gentle to the 
BuCCal muCoSa

Medical-grade poly netting adheres 
gently to tissue. 

proteCtive BaCkinG

Choice of new reflective or white 
poly moisture and cutting barrier 
brightens the oral cavity.

U.S. Patent No. 7425664 
European Patent No. 1676552

Super aBSorBent Core

Acrylate polymer retains moisture as 
a gel when in contact with saliva.

“ouChleSS”
ComFort edGe®

New technology creates a soft, flexible 
edge while retaining product integrity.

applyinG neodryS

Color to Cheek 

point to BaCk 

Spray to releaSe

NeoDrys   maximize efficiency and  
procedure effectiveness by controlling the  
risk of parotid saliva contamination, while  
providing outstanding cheek protection.

Core StiFFener

Poly stiffener insert provides  
optimum rigidity for cheek retraction.

“NEODRYS are our choice because of excellent patient

comfort and unparalleled saliva absorption.”                        

Trish Walraven RDH, BSDH
The Colony, TX

Position
COLOR

to Cheek

NEW!  
Choice of Backing

®

Et produkt du må ha! 

TheraCal LC
Klar til bruk. Enkel applisering. Renslig. Hvit. Røntgenkontrast.

Lysherdende resinmodifisert kalsium silikat. Unike apatittstimulerende 
egenskaper gjør den ideell til direkte – og indirekte pulpaoverkapping. 
Som en beskyttende base/liner under kompositt, amalgam og se-
ment, er Theracal LC optimalt. 

Theracal LC er en naturlig erstatning til kalsium hydroksid,  
glassionomer, RMGI og IRM/ZOE grunnet dens interaktive egenskaper. 

Theracal har en basisk pH som fremmer tilheling og hydroksylapatitt 
 dannelse. 28 dager etter pulpaoverkapping vil TheraCal gi en dentin-
bro som er omtrent like tykk som når Portland Sement brukes, og ca.  
5 ganger så tykk om man bruker Dycal eller en glassionomer foring.

Viktig! TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate.

11281 TheraCal™ LC kr 1.390,-
 4 x 1,2 cc

• Kjøp 1 pakke og få med 1 sprøyte gratis (verdi kr 347,-).
• Kjøp 2 pakker og få med 2 sprøyter gratis (verdi kr 694,-).


