
Kjære kunde,

Denne sommerutgaven av T&L går i trykken mens gradestokken viser 27 ° i hovedstaden. Blå himmel og strålende sol. Det syder av liv, og sommer- 
følelsen er på topp.

Vi har nettopp avsluttet 2 dagers kurs med Dr. Jason Smithson og tilbakemeldinger fra kursdeltagere var overveldende. Nytt kurs med nytt tema er 
satt opp i 2017, så her er det bare å melde sin interesse snarest, før det blir fullt. Begrenset antall deltagere. Les mer om Renamel på siste side, et av 
verdens mest brukte komposittmateriale med 25 års klinisk bruk.

Bleking er i skuddet som aldri før, og responsen på White Dental Beauty her i Norge har vært så stor at vi til tider har gått tom. Dette har vi ordnet 
opp i så nå er logistikken på topp. Vi har gleden av å gi deg en sommerkampanje i denne utgaven av Tips & Løsninger slik at du selv kan få prøve det 
beste blekematerialet!      

Mirrorlite er et artig lite hjelpemiddel i hverdagen, og det er viktig å beskytte både dine egne og pasientens øyne med Vision Safety glass.

Vi ønsker deg og dine en riktig god sommer,

Sommerhilsen fra oss på  NOD AS

Janne Jaffe Hesstvedt 
Norsk Orthoform Depot

5-2016

Verdensnyhet!

Ceramir© QuikCap
Ceramir er et hydrofilt materiale, og sementering i et fuktig miljø er en nødvendighet. Det trengs ikke optimale tørrleggingsforhold så lenge blødning 
er fraværende. Preparering skal være lett fuktig ved sementering. De termiske egenskapene er tilnærmingsvis lik dentin og emalje, noe som bidrar til å 
minimere stress og mikrolekkasje ved temperaturendringer.
 
Kliniske undersøkelser har vist fravær av postoperative smerter og histologiske undersøkelser har vist at sementen i liten grad irriterer pulpa 
(fravær av inflammasjoner). Ceramir viser seg også å være særdeles stabil i det orale miljø over tid, og siden det er et bioaktivt materiale så styrkes 
kompresjonsstyrken over tid. Dette i motsetning til for eksempel selv-etsende sementer.

Fordeler med de nye kapslene:

- Activator: Ikke nødvendig. Kapselen aktiveres enkelt ved å trykke den ned.

- Applicator: Kapselen passer til de fleste kjente “applicators” som 
3M, Voco etc. Ulik mengde sement kan presses ut avhengig av 
lengden på stempelet, men med de ekstra 0,7 ml vil det likevel være  
nok til sementering av en krone.  

- Kapselen: Trenger ikke å vri. De nye kapslene er testet og vist seg å 
være stabile. Ceramir QuikCap kommer i én størrelse med 0,17 ml.

18991 Ceramir QuikCap Intro Set  kr 1.699,-
 10 x 0,17 ml. kapsler og applikator
18992 Ceramir QuikCap Refill kr 2.159,-
 20 x 0,17 ml.

• Kjøp Introsett eller refill og få med 2 kapsler gratis – verdi kr 216,-

Ønsker du å prøve Ceramir, ring oss og vi sender deg gratis for testing.
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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 2 pakker og få en pakke gratis – verdi kr 1.390,-

Vision Safety Glass 
Beskyttelse for tannlege og pasient ved behandling og ved bruk av herdelamper.

17691 Vision Orange Curing Safety Glass beskyttelsesbrille kr 148,-
 Full UV-beskyttelse.

17692 Vision Sport Clear Safety beskyttelsebrille kr 148,-
 Sort, blå eller sølv innfatning.
 NB! Husk å oppgi ønske farge på innfatning.

Alt du trenger til porselenreparasjon!
Intraoral Repair Kit
Bisco har satt sammen et sett med: Z-Prime plus, Porcelain 
Primer, Porcelain Bonding Resin, Dual cure opaquer,  
9,5% Hydrofluoric acid (flussyre) og Barrier Gel.  

14434 Intraoral Repair Kit kr 1.221,-
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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,-

Trygt, effektivt og skånsomt

White Dental Beauty NOVON
NOVON er en aktiv, patentert ingrediens 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. Dette gir en mer effektiv 
blekebehandling og tiden det tar halveres, sammenliknet med tilsvarende materialer.

White Dental Beauty 10 % brukes til nattbleking. Dette er 10% Karbamidperoksid som 
brytes ned til 3 % vannstoff og brukes i skinne om natten. Man trenger kun å ha skinnen i 
munnen 2–4 timer.

White Dental Beauty 16 % brukes til dagbleking. Dette er 16 % Karbamidperoksid som 
brytes ned til 5 % vannstoff. Brukes i skinne kun 60 minutter per dag.

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

18672 10 % White Dental Beauty with NOVON, refill kr 2240,-
 40 x 1,2 ml  

Få med gratis pasientkit. Spar kr 529,-.

18673 16 % White Dental Beauty with NOVON, refill kr 2240,-
 40 x 1,2 ml   

Få med gratis pasientkit. Spar kr 529,-.

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

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

Vi sender med lekker pose, pasientinstruks, hefte og en plakat til venterommet. 
Pasientkit kan leveres med din logo. Kontakt oss for mer informasjon.

Refill

Pasientkit

Tray Case

MirrorLite™

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 sand blåsing, implantater og estetisk tannbehandling.

  
 Uten MirrorLite Med MirrorLite

15017 MirrorLite engangsspeil Mirrorlite refill  kr 699,-
 50 stk.
15018 MirrorLite komplett kr 1.499,-
 50 stk. engangsspeil, inkl. batterier
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Norsk Orthoform Depot på Facebook:
https://www.facebook.com/norskorthoform

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

®

Polerbar, fargestabil og slitesterk
Renamel Microfill
Tannleger over hele verden har Renamel Microfill som sitt førstevalg ved anteriore 
 restaureringer. I mer enn 25 år har denne kompositten vært på markedet uten at kjemien  
i materialet har vært endret. Lik naturlig emalje kan du polere Renamel Microfill og få 
 optimal høyglans. Du får en slitesterk restaurering med naturlig translusens (mange 
 kompositter med høy translusens har en tendens til å bli grå, eller tannen skinner  gjennom). 
Renamel Microfill har ideell translusens slik at du får en sterk og naturtro tann.

15505 Renamel Microfill kr 799,-
 1 stk. 4 g. A1, A1.5, A2, A2.5, A3, A3.5, A4, A5, A6, B0, B1, B2, B3, B4, C1,  

C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, LO, LI, MI, DI eller W. Husk å oppgi farge.

22 years later – total 
color stability over time
Dentistry by: Bud Mopper, DDS, MS

High polish that lasts 
long-term
Dentistry by: Bob Margeas, DDS

Fredag 10. februar
Posterior - Direct Restorations  

Lørdag 11. februar

Veneers

10. og 11. feb. 2017  
kl. 08.00–17.00.

NODs kurslokaler
Kursavgift: kr 5.900,-  
per kurs/dag.

Forelesning og hands-on med Dr. Jason Smithson  
BDS (Lond), DipRestDentRCS 

Han kalles « one of the best teacher of Composite resin in the world”. Hans CV er 
lang, og han har mottatt mange priser og utmerkelser. Med mer enn 1000 fore-
lesninger og kurs, og flere publikasjoner er han en meget verdsatt og populær  
foreleser, både nasjonalt og internasjonalt. Hans arbeidskurs får toppscore, og gir 
almenpraktiserende tannleger en mengde kliniske tips og teknikker. Tips som enkelt 
kan forbedre dine estetiske restaureringer på en raskere og forutsigbar måte.

Gå ikke glipp av denne enestående sjansen til å høre en av verdens mest populære 
kursholder.

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

Amalgam/Gull
Gull/Porselen

2


