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Kjære kunde,
Så er sommerferien over for de fleste, og det er igjen full fart.
Vi går en spennende og aktiv høst i møte, med mye kursvirksomhet i både inn- og utland, og vi gleder oss til å vise dere nye og innovative produkter
som blir lansert denne høsten.
Kurs med tannlege Finn André Hammer blir satt opp i Oslo og Narvik, se vedlagte invitasjon. Det blir fort fullt, så meld deg på!
All-Bond Universal og TheraCal LC fra Bisco er to produkter som definitivt bør være en del av materialvalget på enhver tannklinikk. En universal
bonding til alle prosedyrer, og en lysherdende resinmodifisert kalsium silikat med mange bruksområder.
Verdt å merke seg er også Ceramir, den optimale sementen til sementering av Zirkonia. Ønsker du en prøve, ta kontakt.
Da ønsker vi deg en riktig god høst, og håper du finner nyttig informasjon i denne utgaven av Tips & Løsninger.

Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot

Et må ha produkt i klinikken!

Creative Color® Pink Opaque
Et velkjent problem hos tannteknikere var maskering av metall.
Dette er også et kjent problem på tannklinikken. Dette løser du enkelt med Creative Color Pink Opaque, som nøytraliserer metall, mørke
flekker og misfarget dentin. Creative Color Pink Opaque er en 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.
TIPS: Appliseres med flat pensel (no 3).

Prepared Teeth

Application of Pink
Opaque

Finished Restoration

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

15504 Creative Color Pink Opaque
2,5 g

kr

564,-

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
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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

KJØP 2 fl. All-Bond Universal – FÅ med gratis TheraCal (verdi kr 348,-).

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
sement, 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 dentinbro 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
4 x 1,2 cc

kr 1.390,-

KJØP 2 pakker – FÅ en TheraCal gratis (verdi kr 348,-)

Et uunnværlig hjelpemiddel!

Super Scope lupe
Pentax Optic med 2,5 x forstørrelse og stort synsfelt. Arbeidsavstand ca. 30 cm.
19121 Super Scope lupe

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 4. september 2016

kr 2.047,-

bestilling@norskorthoform.no
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Ønsker du å prøve Ceramir, ring oss og vi sender deg gratis for testing.

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
10 x 0,17 ml. kapsler og applikator
18992 Ceramir QuikCap Refill
20 x 0,17 ml.

kr 1.699,kr 2.159,-

KJØP Introsett eller refill – FÅ med 2 kapsler gratis (verdi kr 216,-).

”

Sementen har meget gode flyteegenskaper og er 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. Håndteringsegenskapene er meget gode
og rengjøringsjobben ved sementfjerning er veldig enkel. Mine 30 første pasienter (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. 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. Vær oppmerksom på at det kan forekomme luftbobler i Ceramir-sementen. Disse dras
enkelt ut med en knoppsonde eller lommedybdemåler. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i dette fremtidsrettede produktet med unike egenskaper.
Tannlege Petter Haugen, Horten. MNTF

”

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 (karbamidperoksid) 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		
8 x 1,2 ml syringes

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 4. september 2016

kr 529,-

bestilling@norskorthoform.no
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2 % Klorhexidin som erstatning til Consepsis

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
10 ml multidose-flaske
16047 Closol 2 % Klorhexidin
100 ml multidose-flaske

kr

225,-

kr

399,-

Irrigering av rotkanaler

Ipoclor 5
5 % Natrium hypoklorid klar til bruk. Kommer i en glassflaske for å sikre stabilitet av
produktet over tid. Ipoclor 5 erstatter Chlorcid.
16049 Ipoclor 5
250 ml

kr

339,-

Optimal design og komfort

NeoDrys

NeoDrys maxim
procedure effect
risk of parotid s
providing outsta

Absorberende og lysreflekterende. Myke og behagelige for pasient.
16433 NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective
Small. 50 stk.
16434 NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective
Large. 50 stk.

kr

185,-

kr

185,-

“NEODRYS are our
comfort and unpar

Position
COLOR
to Cheek

NeoDrys Beats the Competition

Spar tid!

/Gull

Amalgam

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

en

Gull/Porsel

NeoDrys with its ne
helping to provide a
with the core fully sa
protects the cheek fr
working area. With t
abrasive material to
protection and com
other product on th

NeoDrys Advantages
♦ Super absorbent core—far outlasts cotton rolls and
♦ Provides complete coverage of the parotid orifice and e
buccal mucosa with a non-cutting poly film barrier.

Telefon 22 76 01 40

kr

580,-

♦
♦

Facilitates work far back in the oral cavity.

kr

645,-

♦
♦

No loose fibers or other residues left in the mouth.

♦
♦
♦

Flexible, tapered design accommodates cheek move

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

Effective replacement for time consuming rubber da

1 many procedures.2

Tilbudene gjelder t.o.m. 4. september 2016

Comfort EdgE® provides maximum patient comfo
Stays in place yet removes easily with water spray.

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

bestilling@norskorthoform.no

thoresen grafisk as

15674 NEOMAX 1
10 stk.
15671 NEOMAX 2
10 stk.

