
Hei, 

Det er mange som ønsker å bleke sine tenner nå før sommeren. Med White Dental Beauty NOVON Mild kan endelig de som er ekstra følsomme  
bleke sine tenner med 5 % karbamidperoksid, som både er skånsomt og effektivt. Du kan lese mer om dette i vedlagte brosjyre. 

TempTray for fronttenner har lenge vært etterlyst og nå er de endelig klare. En perfekt match sammen med Template. Les mer i vedlagte brojsyre.

Det florerer av matriser. Dr. Harold Heymann har forelest både på Nordental og på Midt Norge-møtet, og snakker varmt om Convexi-T. Mer  
informasjon finner du her i T&L. 

God lesing og vårlige hilsener

Janne Jaffe Hesstvedt 
Norsk Orthoform Depot

4-2016

Trygt, effektivt og skånsomt

White Dental Beauty NOVON Mild
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 basisk til alkalisk og perhydroxyle ioner frigjøres, 
noe som gir en mer effektiv blekebehandling og tiden det tar halveres sammenliknet med 
tilsvarende materialer.

Mild er ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra følsomme. Brukes i 
skinne 2–4 timer daglig. Når man sammenlikner White Dental Beauty 10 % CP (karba-
midperoksid) med 5 % CP MILD brukt over like lang tid, får man samme effekt, selv med 
lavere konsentrasjon av vannstoff, og som et ekstra pluss, mindre følsomhet i tennene.

NOVON gjør at materialet akselererer og gir en blekebeandling som er trygg, effektiv og 
skånsom mot tennene. 

18674 5 % White Dental Beauty MILD with NOVON, pasientkit  kr 529,-
 8 x 1,2 ml syringes

Anterior TempTray
Nå kan du endelig ta avtrykk også anteriort med de nye Anterior TempTray. 
Temp Tray tilpasses enhver pasient. De er stabile og kostnadseffektive i forhold til  
plastskjeer som gir unøyaktige avtrykk. En perfekt match til Template.

13968 Anterior TempTray kr 1.417,-
 100 stk.
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Høyglans som varer! 

FlexiDisc Mini Starter Kit
For å få høyglans på kompositt fyllinger til å vare, er det viktig å følge bruken på de fire  
skivene som alle har forskjellige kornstørrelse og ikke hoppe over et trinn om man ønsker et  
varig resultat.

Hva er forskjellen på de forskjellige skivene?
• Coarse Disc – Konturer overflaten, fjerner ujevnheter og definerer marginer / kanter
• Medium Disc – Ferdiggjør pussingen og fjerner små riper
• Fine Disc – Starter høyglans
• Superfine Disc – Øker høyglansen og du får et skinn lik emaljen
• Flexi Buff-ekstra høyglans. Brukes med Enamelize pasta

Slik gjør du:
1. Konturer fyllingen med et roterende instrument
2. Start med grov skive (grå)
3. Fjern små sprekker og start polering med medium skive (blå)
4. Legg til overflate struktur med fin diamant og medium point (blå) og fortsett med superfin (pink), deretter Flexi Cups og Flexi points 
5. Start glanspolering med fine disc (gul)
6. Poler til høyglans med superfin skive (Flexi disc rosa) 
7. Avslutt med Enamelize polerpasta og filthjul (Flexibuffs) og du får en fantastisk glans som varer. 

15509 FlexiDisc Mini Starter Kit kr 1.049,-
 5/8. 100 stk.
UR2 FlexiDisc Mini Starter Kit kr 1.049,-
 1/2. 100 stk.

FlexiBuff Mini
Unike, feltbelagte pusseskiver, ekstremt fleksible, til høyglanspolering av kompositt, porselen, metall 
og naturlig tannsubstans. Optimale pusseskiver i kombinasjon med Enamelize poleringspasta.

15508 FlexiBuff  kr 399,-
 5/8, 100 stk.
UR2 FlexiBuff  kr 399,-
 1/2, 100 stk.

Enamelize polishing paste
Aluminiumoksyd poleringspasta som gir umiddelbar høyglans på kompositt, gull og 
porselen. Opprettholder overflatestruktur på dine restaureringer. Optimal i kombina-
sjon med FlexiBuff feltbelagte pusseskiver.

15507  Enamelize polishing paste kr 816,- 
 36 g

Flexi Cups & Flexi Points
For polering og karakterisering av komposittrestaureringer.

15520 Flexi Cups Pink  kr 299,-
 Superfine
15521 Flexi Cups Blue   kr 299,-
 Medium
15522 Flexi Points Pink kr 299,-
 Superfine
15523 Flexi Points Blue  kr 299,-
 Medium
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Ergonomisk, enkelt og raskt! 

Magic Strip
Markedets mest populære strips. Magic Strip settes på et håndtak, som gir 
bedre tilgjengelighet enn både roterende instrumenter og polerere.

• Optimal taktilitet og tilgjengelighet selv i de posteriore partier
• Innsyn og kontroll på hvor stripsen polerer
• Den fleksible stripsen følger tannens naturlige, konvekse flate
• Autoklaverbar

24491 Magic Strip Kit  kr 1.473,-
 10 Strips + 2 Handles
 2 enkeltsidig, sag/kniv, Grå superfin
 1 enkeltsidig og 1 dobbelsidig, Gul superfin
 1 enkeltsidig og 1 dobbelsidig, Rød fin
 1 enkeltsidig og 1 dobbelsidig, Blå medium
 1 enkeltsidig og 1 dobbelsidig, Grønn grov

Et uunnværlig hjelpemiddel!

Super Scope lupe
Pentax Optic med 2,5 x forstørrelse og stort synsfelt. Arbeidsavstand ca. 30 cm.

19121 Super Scope lupe kr 2.047,-

IGJEN PÅ LAGER!

Spar tid! 

NeoMax Metal Cutters
Ingenting er mer effektivt til å fjerne amalgam og til å splitte kroner i gull og porselen.

15674 NEOMAX 1 kr 580,-
 10 stk.
15671 NEOMAX 2 kr 645,-
 10 stk.

1 2

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.
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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

ERSTATTER CHLORCID!

ERSTATTER CONSEPSIS!
2 % Klorhexidin

Closol 2 %
Closol erstatter Consepsis 2 % klorhexidin. Nøyaktig samme innhold og bruksområder.  
Inneholder ikke såpe, lett å skylle ut fra kanaler. Ideell til både endobehandling, rengjøring 
generelt og til kavitetspreparering. 

16048 Closol 2 % Klorhexidin kr 225,-
 10 ml multidose-flaske
16047 Closol 2 % Klorhexidin kr 399,-
 100 ml multidose-flaske

Eksepsjonell styrke og varighet!

Ceramir® krone & bro sement
Er en av få produkter på markedet som er bioaktivt med regenerative egenskaper. Ideell til sementering av zirkonia.

Dette uttaler en av dine kollegaer
Sementen kommer i ampuller og aktiveres med medfølgende aktiviserings- og 
appliseringsutstyr i introkit. I tillegg trengs en Rotomix eller CapMix. Sementen har 
meget gode flyteegenskaper og er veldig lett å fjerne. Etter cirka 3 minutter, etter 
påsetting av restaurering, er sement myk og overskudd fjernes lett med en sonde samt 
med tanntråd approksimalt. Etter cirka 5 minutter er sement gjennomherdet. Til nå har 
jeg kun hatt positive erfaringer med sement. Håndteringsegenskapene er meget gode 
og rengjøringsjobben ved sementfjerning er veldig enkel. Alle de 30 første pasientene 
(preparering på vitale tenner) har blitt ringt opp, og ingen har hatt postoperative plager. 
Ceramir er nå mitt førstevalg ved sementering av Zirconia-kroner grunnet Zirkonium-
oksidens tilbinding til fosfatgruppene i Ceramir. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i dette 
fremtidsrettede produktet med unike egenskaper. Det er viktig å nevne at Zirconia må 
rengjøres etter innprøving i munn. Når Zirkonium-oksid reagerer med fosfatgrupper i 
saliva, ødelegges mulighet for kjemisk binding mellom sement og Zirconia. Innerflaten må 
rengjøres med Ivoclean (fra Ivoclar Vivadent) eller eventuelt sandblåses før sementering 
med Ceramir. I tillegg bør man være oppmerksom på at det kan forekomme luftbobler i 
Ceramir-sementen. Disse dras enkelt ut med en knoppsonde eller lommedybdemåler. 

Tannlege Petter Haugen, Horten. MNTF

18991 Ceramir intro KAMPANJE kr 2.627,-
 (10 x 0,1 ml., applikator/aktivator) 
18992 Ceramir crown & bridge refill kr 2.232,-
 20 x 0,1 ml kapsler (mengde tilpasset  

en stor molar, eller to premolarer.)
18993 Ceramir crown & bridge refill kr 2.232,-
 20 x 0,2 ml kapsler (mengde tilpasset  

en liten bro, eller to molarer.)


