
Nordental er som alltid årets høydepunkt og vi gleder oss til å ta turen til Stavanger. Som vanlig har vi flere av våre rådgivende tannleger med oss på 
stand og produkteksperter fra flere av våre fabrikanter.

Nordental er både en sosial møteplass og stedet hvor nyheter lanseres og kampanjer presenteres. Kom innom vår stand og gjør noen gode «kupp», 
møt noen av våre kursholdere og få informasjon om våre kurs, og vi gir deg førstehånds kunnskap om nye materialer og teknikker.

- Gjør din hverdag enklere er temaet for årets utstilling og denne utgaven av T&L – spar tid og unngå unødige irritasjonsmomenter! 

Vi i Norsk Orthoform Depot har gjort det til vår oppgave å forstå prosedyrer, teknikker og utfordringer som klinikeren møter hver dag. Med denne 
kunnskapen har vi i samarbeid med våre fabrikanter funnet produkter som er utviklet til å løse mange av dine kliniske utfordringer.

Har du ikke anledning til å delta på Nordental, ring oss så får du selvfølgelig tilbudene. 

Velkommen til en hyggelig prat og handel på vår stand, B09.
 
Vi sees!

Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot

Nordental 2016

Ryggsmerter kan starte i øynene

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 kr 18.900,-
 2.5 x forstørrelse

Markedets minste, letteste og beste lys! 

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

24862 Surgitel 3W Micro LED kr 12.900,-

Gjør din hverdag enklere!

Messepris!

12.900,-

Messepris!

8.900,-

” 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
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Den ENESTE universale Bondingen

All-Bond Universal
All Bond Universal er den perfekte kjemiske sammensettingen i en flaske. Du kan velge selv ets eller total ets teknikk 
med fosforsyre. All Bond Universal brukes til alle direkte og indirekte prosedyrer og gir optimal binding til samtlige 
fyllingsmaterialer. Ph på 3 gjør All bond Universal kompatibel med dual- og kjemisk herdende komposittmaterialer og 
sementer.  
 
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.

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

Gjør din hverdag enklere!

Her er løsningen! 

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

Gjør din hverdag enklere!

Lett å applisere. Kun 20 sekunder lysherding. 

TheraCal LC
Lysherdende resinmodifisert kalsium silikat. Unike apatittstimulerende egenskaper gjør den ideell til direkte – og indirekte pulpaoverkap-
ping. 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 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

Gjør din hverdag enklere!
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Lei av at kompositten kleber til dine instrumenter!

Brush & Sculpt™

Brush & Sculpt, et av våre mest solgte produkter, hjelper deg til enkelt å manipulere 
kompositten med et instrument eller en pensel. Brush & Sculpt er Hema-fri og  
misfarger ikke dine restaureringer, i motsetning til ufylte resiner/ bondingmaterialer.

UR2 Brush & Sculpt™  kr 399,-

Gjør din hverdag enklere!

På vår stand treffer du tannlege Finn 
André Hammer fra Fredrikstad Private 
Tannlegesenter og Bennett Cochran 
fra Cosmedent.
Tannlege Hammer deler sin kunnskap 
og sin kliniske erfaring med Renamel.

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  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.

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.

Gjør din hverdag enklere!

Ett poleringssystem til alt!

A.S.A.P. Polishers
• Består av 70 % diamantpartikler
• Kan autoklaveres, opptil 30 ganger
• Leveres i 2 størrelser (10 mm & 14 mm)
• Kan brukes på både tørr eller fuktig overflate

14418 A.S.A.P. Starterkit  kr 1.743,-
  12 stk.

Buccal

Labial

Lingual

Occlusal

Interproximal

Insisal

Gjør din hverdag enklere!

Select HV Etch
SELECT HV ETCH er en 35% høy viskøs fosforsyre, ideell til ”total-etch”  
teknikk. Brukes også til såkalt “selektiv” etsing eller “hybrid” teknikk, – dvs. 
etsing av emaljekanter uten å etse dentin. Select HV renner ikke, er lett å 
visualisere grunnet sin sterke farge, lett å skylle ut og etterlater ingen rester. 
 
13932 Select HV Etch Indispense kr 799,-
 30 ml. Inkl. sprøyter og spisser 
13931 Select HV Etch kr 688,-
 4 x 5 g

Gjør din hverdag enklere!
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Alt du trenger til sementering!

eCEMENT™

• Komplett sett med alle komponenter som trengs
• Universalt og allsidig
• Lysherdende sement til anteriore restaureringer.
• Dualherdende sement til posteriore restaureringer.
• Enkelt å fjerne overskudd
• Lav filmtykkelse
• Eksepsjonelle fysikalske egenskaper
• Røntgenkontrast

15700 eCEMENT Adhesive Cementation System Kit kr 2.299,-
 1 Dual-Syringe DC, 1 Syringe LC TRANSLUCENT og  
 Milky Bright, 1 ALL-BOND UNIVERSAL, 1 PORCELAIN PRIMER,  
 1 PORCELAIN ETCHANT, 1 SELECT HV ETCH.

Gjør din hverdag enklere!

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

19121 Super Scope lupe kr 2.047,-

Gjør din hverdag enklere!

Et poleringssystem til alt! 

All Ceramic Intra-Oral Kit
Gir en utrolig høyglans i løpet av få sekunder på alle keramer, Zirkonia og e.max. 
Får frem translusensen og fargen på ditt keram, i motsetning til den flate glansen fra en glaze pasta.

15481 All Ceramic Intra-Oral Kit kr 2.360,-

Gjør din hverdag enklere!

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,-

Gjør din hverdag enklere!
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UltraCal™ XS™

UltraCal XS er en vannbasert kalsiumhydroksydpasta med pH 12,5  og røntgenkontrast. 
UltraCal XS  inneholder 35% kalsium hydroksyd og kalsiumhydroksylapatitt. UltraCal 
XS brukes som endodontisk innlegg i  rotkanalen mellom behandlinger. 

Enkel og  kontrollert applisering rett fra sprøyten med Capillary tips eller  
NaviTip 29 ga. UltraCal XS tørker aldri ut i forpakningen. 

15431 UltraCal kr 529,-
 4 x 1,2 ml
14485 NaviTip 29 ga kr 999,-
 50 stk. 25 mm

Gjør din hverdag enklere!

Ultra-Etch®  
En 35% fosforsyre med optimal konsistens og unike egenskaper. Ultra-Etch  
er selvbegrensende i sitt etsedyp og gir dermed en signifikant bedre mulighet  
for det etterfølgende bonding materialet å binde til dentin. Samtlige 
bondingmaterialer på markedet, uavhenging av fabrikant, viser til signifikant  
bedre bondingverdier ved bruk av Ultra-Etch som etsemateriale.

11191 Ultra-Etch kr 566,- 
 4 x 1,2 ml
11192 Ultra-Etch øk.pk kr 1.399,-
 20 x 1,2 ml
11193 Ultra-Etch Indispense kr 968,-
 30 mm

Gjør din hverdag enklere!

Halvér tiden for fremstilling av provisorier! 

Affinity Template
Til fremstilling av temporær matrix til kroner, broer og laminater. Flyter optimalt inn i interproksimal og 
okklusal morfologi og gir  utrolig detaljerte avtrykk. Herder på kun 30 sekunder. Fast rigiditet gjør at den går 
tilbake til sitt utgangspunkt når den settes tilbake intraoralt, og du unngår overskudd. 

13944 Affinity Template kr 932,-
 4 x 50 ml
13945 Affinity Template kr 2.947,-
 12 x 50 ml

Gjør din hverdag enklere!

Appliser et tykt lag med Template 
lingualt. Pass på at det flyter over 
den insisale  kanten.

Preparer til 4. klasse og sett 
 tilbake Template Matrix og hold 
posisjonen.

Kompositten  pakkes mot Template 
Matrix slik at du får  nøyaktig form 
og høyde.

Ferdig resultat. Appliser Template i en TempTray 
 eller lignende. Plasser skje og  
Template  intraoralt (30 sekunder). 

Et nøyaktig og detaljert avtrykk.
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Gjør din hverdag enklere!

Gjør din hverdag enklere!
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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.

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

Strips-system med ergonomisk design skaper kontakter enkelt og raskt! 

Magic Strip
• 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 Kr 1.473,-
 10 Strips + 2 Handles

”  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

Gjør din hverdag enklere!

1 2

Kjøp 3 få 1 gratis!
Gjelder alle Bisco- og Ultradentprodukter på Nordental!

Unik erstatning til alginat

COUNTERFIT
COUNTERFIT er en unik erstatning til alginat. Den gir deg nøyaktig duplisering til alle 
teknikker og du slipper å blande selv. Leveres i ampuller til blandemaskiner eller  
patron til blandepistol. Herdetiden er 2 min. og 30 sek. Du har god arbeidstid, 1 min. 
og 15 sek. CounterFit er tiksotrop og renner ikke, lett å desinfisere, og stabil. Det 
betyr at du kan slå opp avtrykket opptil flere ganger om nødvendig. 

10952 COUNTERFIT automix kr 438,-
 2 x 50 ml patroner 
10953 COUNTER-FIT MegaMix kr 1.138,-
 380 ml  
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Renslig, raskt og enkelt

TRANSPORT™

TRANSPORT er «alt i ett»-avtrykksprøyten som gir deg sprøyten, 
blandespissen og intraoralspissen for halve prisen. Fyll opp direkte 
fra avtrykksmaterialet. Du kommer lettere til distalt og i molar-
området, og en fulladet sprøyte er nok til 2 prepareringer. Ingen 
krysskontaminering. 

NB! Passer ikke til Permadyne grunnet blandingsforholdet.

10949 TRANSPORT kr 788,-
 100 stk.

Template Clear
Et avansert resinbasert silikon matrix materiale som du kan  
lysherde igjennom, og som forenkler fremstillingen av  
temporære laminater. Lett å applisere, du unngår  
inter proksimalt og gingivalt overskudd. Template Clear er 
 transparent slik at du kan sette matrixen på plass i munnen  
og sjekke underskudd og blærer før herding. Herdetid er  
90 sekunder. 

13947 Template Clear kr 1.793,-
 6 x 50 ml

Fyll sprøyten
Skyv TRANSPORT sprøyten over på patronen (avtrykksmaterialet) og trykk 
på avtrykks pistolen til du får ut ønsket mengde i sprøyten.

Gjør din hverdag enklere!

Gjør din hverdag enklere!

Gjør din hverdag enklere!

Unngå ubehagelig lukt! 
Cling2™

• Eugenol fri, temporær sement tilsatt polycarboxylat resin for optimal 
 binding og forsegling.

• Enkel å fjerne fra preparasjonen.
• Sitter ikke fast på tannen.
• Ingen lukt ved fjerning av  provisorie.

16042 Cling2™ kr 665,-

To sentraler med  
diastema behandles med 
porselens fassetter.  

Fyll opp en klar,  
uper forert skje med 
Template Clear. 

Plasser skjeen på gips 
modellen og la det  
herde (1:30).

Template Clear ferdig 
trimmet.

White Dental Beauty NOVON
Benytt sjansen til å selv prøve det nye blekematerialet.  

På Nordental kan du få kjøpt til eget forbruk White Dental Beauty 5% MILD  
til kr 200,-, ordinær kr 529,-

Inneholder 8 x 1,2 ml White Dental Beauty i lekker gavepose.
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Trygt, effektivt og skånsomt

White Dental Beauty NOVON 5 % Mild
NOVON er en aktiv, patentert ingrediens som gjør materialet mer stabilt og med en nøytral pH. Ved 
kontakt med vann øker pH-verdien. Dette gjør at produktet går fra basisk til alkalisk og perhydroxyle ioner 
frigjøres. Dette gir en mer effektiv blekebehandling og behandlingstiden det tar halveres.

Ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra følsomme i tennene. Brukes i skinne kun 2 timer 
daglig. NOVON gjør at materialet akselererer og gjør blekebehandlingen trygg, effektiv og skånsom. 

White Dental Beauty fås også i 10 % og 16 % karbamidperoksid for dag- og nattbleking, og i 6 %  
hydrogenperoksid til dagbleking, slik at du enkelt kan finne den behandlingen som passer din pasient.

” 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! ”
UR2 White Dental Beauty NOVON, refill kr 2240,-
 40 x 1,2 ml
UR2 White Dental Beauty NOVON, pasientkit kr 529,-
 8 x 1,2 ml syringes

Gjør din hverdag enklere!

Nå trenger du kun ett materiale til stiftsementering,  
konusoppbygging og dentinerstatning

Core-Flo™ DC
Styrke og lavt vannopptak sikrer et sterkt fundament for kroner og direkte 
restaureringer - ”cuts just like dentin”. Tiksotropt materiale sikrer en nøy-
aktig plassering av stiften, og en forenklet konusoppbygging. Lav krymping 
gjør materialet ideelt som et dentin-erstatningsmateriale/fyllingsmateriale. 
Optimal flyt gir et blærefritt materiale, ideelt til stiftsementering.

UR2 Core-Flo DC kr 660,-
 Natural/A1, Blue eller Opaque white, 8 g

Gjør din hverdag enklere!

Gjør din hverdag enklere!

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

®




