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Kjære kunde,
Vel overstått påske!
I denne utgaven av T&L finner du bla. brosjyre på sementen fra Bisco, TheraCem, som endelig er CE-merket og tilgjengelig for tannleger også i
Europa. Et spennende og nytt materiale, som vil gjøre din hverdag enklere.
Vi har også lagt med heftet «Behandling av bløtvev» - stabil hemostatse og væskekontroll med UltraPak-systemet. 30 års klinisk dokumentasjon
viser at dette er effektivt og skånsomt.
Polering og høyglans kan være tidkrevende. Les mer om det nye poleringssytemet ASAP INDIRECT+, et effektivt og enkelt system til samtlige
keramiske restaureringer.
På baksiden finner du også en oversikt over kommende kurs.
Ny nettside lanseres i disse dager. Her vil du blant annet finne videoer med kliniske prosedyrer, informasjon om kurs og arrangementer og nyheter.
Etterhvert vil også ny produkt- og prosedyrekatalog 2018 bli tilgjengelig på vår nye nettside.
Hilsen alle oss i NOD AS

Raskt, enkelt og supereffektivt.

NYHET!

ASAP INDIRECT+

ASAP INDIRECT+ diamond polishing er et system utviklet spesielt for optimal høyglans og små korrigeringer på alle indirekte keramiske
restaureringer.
Poleringssystemet inneholder høy konsentrasjon av diamantpartikler og silisiumbindemiddel som gjør det ideelt til dagens «harde»
indirekte restaureringer.

14423 ASAP INDIRECT+ Starter Kit
3 stk. impregnerte diamanter (155 microns)
2 stk. impregnerte poleringshjul (25–31 microns)

kr 1.200,-

Teknikk
1. For å gjøre små justeringer/fjerne små riper forårsaket av
diamantbor, velg en grov diamant (grå), skive, spiss eller
sylinderfasong til zirconia, lithium disilicate eller porselen/
keramikk.
2. Fortsett med de blå polerere for å glatte ut overflaten og
initiere høyglans.
3. Avslutt med rosa polerere (rosa) for optimal og endelig
høyglans.
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30 års klinisk dokumentasjon

Ultrapak®
I dag er UltraPak systemet velkjent for de fleste tannleger i Norge, og er i dag det mest brukte og kanskje også det best fungerende, til
frilegging og tørrlegging, og til behandling av bløtvev. Den unike behandlingen av bløtvevet starter med rask, stabil hemostase for å
kontrollere blødning og sulcusvæske.
18071 Ultrapak Tissue Management
1 x tråd 00, 1, 2 og 3, 20 x Plastic Syringe Luer Lock, 1 x Viscostat 30 ml,
20 Metal Dento-Infusor Tips og gratis pakkeinstrument.
UR2
Ultrapak Cord
Nr. 000 sort, nr. 00 gul, nr. 0 lilla, nr. 1 blå, nr. 2 grønn eller nr. 3 rød
NB! Husk å oppgi størrelse/farge.
18004 Ultrapak Cord packer
18005 ViscoStat Clear Indispense
30 ml
14731 ViscoStat Indispense regular
30 ml
18072 Astringedent
30 ml
Kjøp 3 og få 1 gratis. Gjelder
alle Ultrapak-produkter.
18499 Astringedent Indispense
30 ml
18082 Astringedent X Indispense
30 ml
18077 1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock
100 stk.
18055 Metal Dento-Infusor Tips
100 stk.

VÅRKAMPANJE

Se vedlegg for mer informasjon og produktbeskrivelse!

Kom i gang med å behandle «black triangles»,
diastema og dype klasse III fyllinger.

Bioclear anterior matrix system
Bioclear Matrix® leveres i forskjellige størrelser som gir deg muligheten til
å velge matriser basert på tannens størrelse og området som skal «lukkes».
Enkel klinisk instruksjon følger med. Inkludert finner du også pasientopplæringsmateriell som kan være nyttig i samtale med pasient.
18200 Bioclear anterior matrix system
Inneholder samtlige Bioclear anteriore matriser,
aktive kiler og TruContact-sag.

kr 3.622,-

”

Jeg bruker Bioclear Anterior Matrix kit, og matrisene og kilene er blitt en favoritt!
Et supert matrisesystem for å oppnå gode konturer, kontaktpunkt og kanttilslutning
på anteriore fyllinger. Jeg bruker de til diastema-lukking og korreksjon av black
triangles, subgingivale fyllinger eller omfattende klasse III-oppbygginger. Et must i en
allmenpraktikers verktøyskuff!.

”

Tannlege Line Engelstad, MNTF, Oslo

Vi arrangerer heldags arbeidskurs 1. juni 2018.
Maks 20 deltakere. Meld deg på!

Bestiller du fra denne utgaven av Tips og løsninger er du med i trekningen av et Bioclear anterior kit.

Markedets tynneste tannstikkere!

Ultratynne plasttannstikkere
Paro plasttannstikkere er ruglete med rund tupp, myk og elastisk. Kommer i praktisk forpakning.
17792 Paro Plast Ultratynne tannstikker
10 esker x 125 stk.

Telefon 22 76 01 40

kr

399,-

Tilbudene gjelder t.o.m. 27. april 2018

bestilling@norskorthoform.no
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Skånsom, rask og effektiv!

White Dental Beauty NOVON
White Dental Beauty kan vise til 10 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 effektiv og skånsom. Innpakning og presentasjon ut mot pasient er
også i en klasse for seg. White Dental Beauty leveres i lekre bokser og poser. Oppbevares i
romtemperatur, noe som gjør lagringen enklere.
White Dental Beauty fås i 5 % MILD karbamidperoksid og 10 % karbamidperoksid for nattbleking
og 16 % karbamidperoksid for dagbleking, slik at du enkelt kan finne den behandlingen som
passer din pasient.
I tillegg fås White Dental Beauty også i 6 % hydrogenperoksid som brukes 1/2-1 time per dag.
Vi arrangerer blekekurs 24. mai 2018.
Meld deg på!

Dette uttaler en fornøyd pasient!
Tenkte jeg skulle skrive litt om hvordan Novon har fungert for meg, og sender med før og etter bilder.
Bleke-kitet har vært veldig enkelt å bruke, og har krevd lite tid. Jeg har ikke opplevd ubehageligheter
eller ising om natten når jeg har brukt blekingen. Jeg har opplevd noe økt sensitivitet på dagen i noen
av tennene, spesielt fortennene nede. Da lot jeg bare være å ta gel på disse tennene påfølgende natt
og det iset ikke neste dag. Jeg har nå brukt blekingen 6 netter, og er kjempefornøyd! Tennene har blitt
kjempefine! Under er bilde tatt før start, og etter de tre første behandlingene da resultatene var mest
synlig. De har fortsatt å bli hvitere på de neste behandlingene, men det var vanskelig å få det synlig på
bilde. Takk for veldig bra produkt:)
Bilde gjengitt med tillatelse fra pasient.

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.

18672 10 % White Dental Beauty NOVON, refill
40 x 1,2 ml
18676 10 % White Dental Beauty NOVON, kit
8 x 1,2 ml

kr 2.499,kr

599,-

Neste generasjon sement er endelig her!

TheraCem® Ca
TheraCem Ca er basisk (ikke syreholdig som konvensjonelle
selvherdende sementer), og fremmer derfor apatittdannelse og
reparasjon av pulpavevet. TheraCem Ca frigjør kalsium, hindrer
bakterievekst og nøytraliserer bakterieproduserte syrer. TheraCem Ca
har bedre selvherding og sterkere fysiske egenskaper enn noen annen sement
på markedet. TheraCem gir høy bindestyrke også til zirkonia. TheraCem Ca er
radioopak og ingen etsing eller bonding av tann eller restaurering er nødvendig.
Indikasjoner: Sementering av kroner, broer, inlay/onlay; metall, MK, Porselen,
Alumina, Litium Disilikat, Zirkonia og resinbaserte materialer. Kan også brukes til
sementering av stifter, implantater, kjeveortopediske braketter og bånd.
NB! Unntak: Keramiske restaureringer som krever bonding, f.eks. laminater.
11284 TheraCem Ca
1 stk. 8 g, 15 mixing tips & intraoral tips
Natural Shade

Kr 1.242,-

Calcium releasing
Easy Clean-up
Strong bond to zirconia

Se vedlegg for mer informasjon og produktbeskrivelse!

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 27. april 2018

bestilling@norskorthoform.no
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Den ENESTE universale Bondingen – unik teknologi!

All-Bond Universal™
All-Bond Universal brukes på samme måte, uansett prosedyre, direkte eller indirekte. Du trenger ingen ekstra aktivator,
som både er en ekstra kostnad og ett ekstra arbeidstrinn.
Ph på 3,2 som gjør den mer basisk sammenlignet med andre selvetsende og universale bonding systemer. Derfor er også
All-Bond Universal kompatibel med samtlige sementer og kompositter, uansett om de er kjemisk eller lysherdende.
All-Bond Universal inneholder MDP, som gir kjemisk binding til Zirkonia. Samtidig oppnås en enda sterkere binding til
dual- og kjemisk herdende resinsementer. MDP er samme monomer som i Z-Prime™ plus (Zirkonia bonding
materiale). Ved bruk av All-Bond Universal trenger du ikke en ekstra Zirkonia bonding.
All-Bond Universal er mer hydrofobt etter herding sammenliknet med andre bondingmaterialer, som resulterer i bedre
binding og pålitelig bonding, også på sikt. All-Bond Universal er ”azeotropic” som sikrer at når etanol er tørket vil det
ikke være rester av vann på tannen (vann kommer ikke til å penetrere bondinglaget og påvirke restaureringen). Viktig å vite er at overskudd
av vann ikke forsvinner ved å blåse ut adhesiv, 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 alle typer resinsementer med All-Bond Universal uten ekstra aktivator.
All-Bond Universal er altså mer hydrofobt og har en høyere pH (3,2) samt lavere vanninnhold sammenlignet med samtlige tilsvarende
materialer. Dette gjør All-Bond Universal unik og kompatibel. All-Bond Universal inneholder selvfølgelig ikke silan da forskning viser at
dette ikke har noen funksjon.
All-Bond Universal har en filmtykkelse på kun 8 my som gjør at den optilmal til indirekte prosedyrer.
15478 All-Bond Universal kit		kr 1.367,1 x 6 ml + tilbehør
15480 All-Bond Universal		kr 1.160,Refill

Få med gratis prøve på TheraCem Ca

Kurs og foredrag 2018
Tannlege Carina Urke – Blekekurs

24. mai

Niels van der Schee – Bioclear heldags arbeidskurs

1. juni

Tannlege Finn André Hammer – Vi introdserer ”the Golden Standard”

6. september

Tannlege Finn André Hammer – Vi introdserer ”the Golden Standard”

18. oktober

Tannlege Finn André Hammer – ADVANCED

8. november

Dr. Jason Smithson – Composite Artistry

27.–28. september

Kurset med Jason Smithson er et «må-ta» for deg som har som mål om å
mestre minimalt invasive teknikker med høy estetikk.
Kursopplegget som er på to dager samt oppsettet og lokalene til NOD gir deg
masse tid til å øve på og prøve forskjellige teknikker med veiledning fra Jason
og andre dyktige tannleger som hjelper til med «hands-on».
Kurset passer godt for de som er relativt ferske, men vil sannsynligvis gi enda
bedre utbytte for tannleger med erfaring og ambisjoner innenfor høyestetisk
tannbehandling.
Dette kurset anbefaler jeg!

Finn André Hammers hands on kurs i estetisk komposittoppbygning av
fortenner er utrolig lærerikt og morsomt. Det gir inspirasjon til å utfordre seg
selv til å prøve og få til noe mer enn de» enklere» oppbygningene vi vanligvis
gjør. Han viser oss hvordan man på en relativt grei måte kan oppnå svært gode
estetiske resultater med kompositt, der en ellers ville brukt porselen. Løsningene
er både tannbesparende og pengebesparende for pasienten. Finn André er
en meget dyktig tannlege, og en svært god pedagog. Han er omgjengelig og
hyggelig, noe som gjør det lett å stille spørsmål og be om hjelp i hands on
delen. Lokalene til NOD er ideelle til formålet.

Tannlege Reidar Fjeldheim, MNTF, Sandefjord

Både introduksjon - og advanced kurset kan anbefales på det
varmeste. Min hverdag har blitt mye morsommere etter disse kursene!
Tannlege Tom-Fredrik Wisløff , MNTF, Oslo

Kursene og foredragene holdes i NODs lokaler. Ring oss eller se nettsiden vår for mer informasjon, tider og priser.

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder t.o.m. 27. april 2018

www.facebook.com/norskorthoform
Instagram:
Tilbudene gjelder t.o.m. 27. april
2018 norskorthoform

bestilling@norskorthoform.no
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thoresen grafisk as

Telefon 22 76 01 40

