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Tusen takk til alle som kom innom oss i Stavanger til en hyggelig prat og handel. Det var et godt gjennomført møte og full fart på vår stand alle
dager. Turen hjem gikk gjennom all slags vær, regn, sludd og snøstorm, men vi kom oss trygt hjem, til tross for altfor mange med sommerdekk.
Det var stor oppmerksomhet rundt det «nye» blekematerialet White Dental Beauty NOVON på messen. Raskere behandling og raskere
blekeresultat, samt en mer skånsom behandling gjør i dag White Dental Beauty til et førstevalg på mange klinikker.
Kursene til Tannlege Finn André Hammer ble også fulltegnet, men vi har nye datoer for 2017, så meld deg på, her blir det fort fullt. Se egen
invitasjon.
A.S.A.P. er alt du trenger til polering av kompositt, zirkonia og e.max. Høyglans i løpet av få sekunder.
Luper, sikre deg kampanjeprisen på Nordental, og bestill innen 21.12.2016 så får du messepris på både lupe og lys.

Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot
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Ett poleringssystem til alt!

A.S.A.P. Polishers
All Surface Access Polishers gir høyglans i løpet av få
sekunder.
A.S.A.P. består av 70 % diamantpartikler og kan autoklaveres, opptil 30 ganger. Fås i 2 størrelser (10 mm &
14 mm) og kan brukes på tørr eller fuktig overflate.

Buccal

Lingual

Interproximal

14418 A.S.A.P. Starterkit
12 stk.

Labial

Occlusal

Insisal

kr

1.743,-
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Full kontroll

FlexiSAW
Med FlexiSAW har du full kontroll og kommer igjennom kontaktpunkt trygt og sikkert uten å komme borti gingiva.
		

kr

899,-

T&L 8 - 2016

En ny generasjon tannblekemiddel!

White Dental Beauty NOVON
Ingenting har egentlig skjedd de siste 25 år innen blekebehandling, før nå!
White Dental Beauty kan vise til 8 års klinisk dokumentasjon og er det eneste blekemiddelet
som inneholder det patenterte NOVON. Med Novon halveres tiden det tar å bleke, og
behandlingen er både mer effektiv og skånsom. Vi anbefaler individuelt tilpasset skinne og
utblokning av gipsmodell som tidligere.
I tillegg er innpakning og presentasjon ut mot pasient i en klasse for seg. White Dental
Beauty leveres i lekre bokser og poser. Alt fremstilt av resirkulert papir som igjen kan
resirkuleres.
White Dental Beauty oppbevares i romtemperatur, ikke i kjøleskap, noe som gjør lagringen
mye enklere.
White Dental Beauty fås 5 %, 10 % og 16 % karbamidperoksid for dag- og nattbleking, slik
at du enkelt kan finne den behandlingen som passer din pasient.
White Dental Beauty 5 % Mild er ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra
følsomme i tennene.
White Dental Beauty 6 % hydrogenperoksid er kun til dagbleking i skinne for pasienter som
har det travelt!

”

Bare vært positive kommentarer fra ansatte som har lang erfaring med blekebehandling.
White Dental Beauty iser mindre, rask effekt og smaker mye mindre. Pasientene
kommenterer at dette er en mye mer delikat innpakning! Litt mer klasse over dette!

”

18674 5 % White Dental Beauty MILD NOVON, kit
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
18676 10 % White Dental Beauty NOVON, kit
10 % Karbamidperoksid som brytes ned til 3 % vannstoff.
Brukes i skinne om natten, 2–4 timer.
8 x 1,2 ml syringes
18672 10 % White Dental Beauty NOVON, refill
40 x 1,2 ml
18677 16 % White Dental Beauty NOVON, kit
16 % Karbamidperoksid som brytes ned til 5 % vannstoff.
Brukes i skinne 60 minutter per dag.
8 x 1,2 ml syringes
18672 10 % White Dental Beauty NOVON, refill
40 x 1,2 ml
18675 6 % White Dental Beauty NOVON, kit
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/oppbevaringsesker

kr

529,-

kr

529,-

kr 2.240,kr

529,-

kr 2.240,kr 529,-

kr

320,-

KAMPANJE: Kjøp 10 kit à kr 529,- og få et gratis!

NOVON® er en aktiv, patentert ingrediens
i White Dental Beauty blekegelen – som gjør
at den skiller seg fra andre, er raskere, tryggere,
mer effektiv og skånsom mot tennene.

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 21. desember 2016

bestilling@norskorthoform.no
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Ryggsmerter kan starte i øynene
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Oakley Radar Micro 250 FLM
Luper påvirker ikke bare øynene, men også ryggen og nakken.
Sjansen for at du som tannlege vil få yrkesrelaterte plager er
89 % sikkert.
Ved bruk av luper ser du bedre og du sitter ergonomisk riktig.
Surgitel er best i test og har fremstilt presisjonsoptikk siden 1932.
Deres lange erfaring gir seg uttrykk i markedets beste luper og de
er også best i test når det gjelder vekt – kun 20 g.
20042 Surgitel Micro FLM 250
2.5 x forstørrelse

”

Jeg bare måtte sende deg en melding og fortelle
hvor fantastisk glad jeg er i brillene mine! De er helt
supre,og jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart meg uten..

”

Tannlege Carina Urke, Vøyenenga, MNTF

kr 18.900,-

Messepris!

12.900,-

Markedets minste, letteste og beste lys!

Surgitel 3W Micro LED
Veier kun 8 gram. Suveren batterilevetid på hele 8 timer. Kan enkelt monteres på de fleste lupesystemer.
24862 Surgitel 3W Micro LED

kr 12.900,-

Messepris!

8.900,-
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Polerbar, fargestabil og slitesterk

Renamel Microfill
Den eneste kompositten som gir en naturtro emalje over tid.
Tannleger over hele verden har Renamel Microfill som sitt førstevalg ved anteriore r estaureringer. 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 o ptimal høyglans. Denne prisbelønnede kompositten er fargestabil og glansen holder mye lenger sammenliknet med annen kompositt.
15505 Renamel Microfill
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.

kr

799,-
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Komposittvarmer

Calset Multi-Tray
Med Calset øker flyten på komposittmaterialer med opptil 67%. Calset er derfor ideell til både
fyllingsterapi og sementering. Kompositten blir myk og lettflytende. 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.
Multi-Tray har plass til 1 komposittpistol, 4 kapsler, 2 komposittsprøyter og 2 komposittsinstrumenter.
15606 Multi-Tray for Calset Composite Warmer		kr 3.311,-

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 21. desember 2016

bestilling@norskorthoform.no
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Den ENESTE universale Bondingen

Strauss specialty catalog_Part2.pdf

1

28.12.15

15.11

All-Bond Universal
All Bond Universal har høyere pH (3,2) og lavere vanninnhold enn alle andre bondinger på markedet. Overskudd av vann
forsvinner ikke ved å blåse ut adhesiv slik det gjør med etanol/aceton løsemiddel. Derfor må vanninnhold være lavt som
i All Bond Universal og når etanolen har fordampet i All Bond Universal er alt vann borte. Derfor kan du bruke All Bond
Universal til alle typer kompostter, lysherdende som kjemisk herdende uten ekstra aktivator. Én flaske All Bond Universal
er alt du trenger til optimal binding. Filmtykkelse på 8 my gjør den ideell til sementering.
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
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Strips-system med ergonomisk design skaper kontakter enkelt og raskt!
MY

CY

Magic Strip
•
•
•
•
•
•

CMY

K

gir optimal taktilitet og tilgjengelighet selv i de posteriore partier
innsyn og kontroll på hvor stripsen polerer
bedre enn roterende instrumenter og polerere pga tilgjengelighet
den fleksible stripsen følger tannens naturlige, konvekse flate
håndtak gjør det enklere
autoklaverbar

24491 Magic Strip Kit
10 Strips + 2 Handles

Kr 1.473,-

”

I blant bruker vi tannleger metallpussestrips for å skape plass
mellom tennene eller pusse fyllinger. Ofte med det resultat at vi kutter
pasientens kinn, lepper eller tunge med stripsen. Med Magic Strips har
du bedre grep, full kontroll og uten risiko for å skade pasienten. Du kan også
regulere hvor stram stripsen skall være. Dette er et virkelig ”må ha”-produkt!

”

Tannlege Henning Myhre, Larvik, MNTF
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Et ”må ha”-produkt!

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

580,-

kr

645,1

2

Telefon 22 76 01 40
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thoresen grafisk as

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

