
Fyllingshjelpemidler

5

Scan QR-
koden og last 
ned kapitlet 
til din mobil/
nettbrett



bestilling@norskorthoform.no telefon 22 76 01 40 telefax 22 26 02 30 

Nytt produkt

Stevenson Sectional Matrix
System

Produktbeskrivelse
Stevenson Sectional Matrix ring er laget av super elastisk nikkel
titan. Gir økt styrke og holdbarhet og vil ikke ekspandere over
tid. De v-formede bena er laget av plast, forsterket med glass -
fiber som gir eksepsjonell retraksjon! Den vil ikke kollapse inn 
i store kaviteter selv når kuspen mangler. Den unike  formen
utfyller  kilen, i  stedet for å være i veien. Vinkelen på ringen er
endret for å gjøre det lettere å utføre flere restaureringer
 samtidig. Universal Stevenson Ring (grønn) kan brukes til
 multiple  restaureringer og kan også settes over hverandre.
Narrow Stevenson Ring (gul) er utviklet for optimal separasjon
på  mindre tenner. 

Viktig informasjon
Ved bruk av flere ringer settes ringen først mesialt, så distalt.

Dette uttaler en av dine kollegaer
I over 15 år har jeg hatt gleden av å bruke seksjonsmatriser på godt over
halvparten av klasse II fyllinger i min praxis. Det begynte med de
 originale Palodent Bi-Tine ringene, som ble funnet opp av tannlege Alvin
Meyer i 1986, via Garrison Composi-tight rings, Danville Contact
Wedge, Triodent V og V-3 (som for øvrig solgte seg til Dentsply/Caulk
og bærer navnet Palodent Plus). Men utviklingen går videre og endelig
kunne jeg begynne å bruke Stevenson Dental Research sine SMS –
Sectional Matrix System som er det beste systemet på markedet i dag.
Hvis du som tannlege enda ikke har prøvd seksjonsmatriser, hvorfor ikke
begynne med det beste?

Henning Myhre
Tannlege MNTF, Larvik

18485 Stevenson Sectional Matrix System Intropakke
2 stk. ringer, kiler, 60 stk. matriser 4,5, 5,5 og 6,5 mm

18497 Stevenson Sectional Matrix ring
Grønn, 2 stk.

18496 Stevenson Sectional Matrix ring
Gul, 2 stk.

: Kl in isk  tekn ikk:  
Bruk Stevenson Ringer og Stevenson Matriser for optimal
kontaktpunkt ved direkte posterior kompositt.

Nytt produkt

Stevenson Matriser

Produktbeskrivelse
Å skape en naturlig overgang er umulig med konvensjonelle
matriser. Stevenson matrisene har en utpreget marginal kant.
Det er lett å se rundt toppen av matrisen noe som gjør finishing-
en enklere. 
3D form gir bedre motstand ved applisering. Tykkelsen er 30 my
selv om de føles sterkere. S-formet vertikal kontur gir rett
anatomi til den proksimale overflaten og gjør at matrisen ”glir”
forbi gingiva i stedet for å ”bukle” seg på kanten. 

Matrisene gir optimal anatomisk riktig restaurering og sikrer
minimalt med overskudd og nødvendig polering. Matrisene er
enkle å applisere grunnet plasseringstuppen øverst på  matrisen,
og de er enkle å fjerne grunnet hullet i vingene. 

Leveres i 4,5, 5,5 og 6,5 mm for alle applikasjoner, hvor 5,5 mm
er mest  universal.

18498 Stevenson Matriser 4,5 mm
100 stk.

18493 Stevenson Matriser 5,5 mm
100 stk.

18494 Stevenson Matriser 6,5 mm
100 stk.

Kavitet ferdig preparert.
Stevenson seksjons-
matrise, kile og
Stevenson ring er plass-
ert for å sikre kontakt-
punkt.

Fylling er lagt. Stevenson ring og
matrise fjernes.
Restaureringen har gode
marginale konturer og
vide kontaktpunkter. 
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Nytt produkt

Stevenson kiler 

Produktbeskrivelse
Bruk av kiler er helt nødvendig for å få best mulig forsegling.
Kilene er enkle å applisere på grunn av gripehullet og således
enkle å fjerne med Pin-Tweezer. Kurvaturen sikrer enkel 
plassering uten å skade gingiva. 

18488 Stevenson kiler
100 stk. S, M eller L (hvit, rosa eller lilla)

Nytt produkt

Stevenson Forcep/spesialtang
2061

Produktbeskrivelse
Spesialtang for enkel applisering av ringene. 

18491 Stevenson Forcep/spesialtang 2061
1 stk.

Nytt produkt

Stevenson Pin Tweezer/pinsett

Produktbeskrivelse
Nålen og korresponderende hull i pinsetten sikrer plasseringen
av matrise og kile samtidig som det forenkler å ta de ut etter
lagt fylling. Ofte må man bruke stor kraft og med Pin-Tweezer
gjøres dette trygt og med full kontroll. For å spare tid kan disse
pinsettene gjøres klare med riktig matrise og kile og legges på
brettet klart til bruk.

18492 Stevenson Pin Tweezer/Pinsett
1 stk.

Nytt produkt

Jiffy® Proximal Saw

Produktbeskrivelse
Jiffy Proximal Saw er en tynn stålstrip med sagtenner på en  side.
Ypperlig til bruk ved sementering av laminater for å fjerne over-
skudd mesialt. Kan autoklaveres.

12931 Jiffy® Proximal Saw
6 mm. 12 stk.

Nytt produkt

Bite-x Articulating Paste

Produktbeskrivelse
Utmerket til å finne interferenser både ved krone-/bro- og
 fyllingsterapi. Bite-x er vannoppløselig.

OBS! Ved sementering av laminater må alltid justeringer gjøres
på tann!

14167 Bite-x Articulating Paste

Nytt produkt

Modeling Resin

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kom-
positter “klisser” mer og bonding gir svekket adaptasjon mellom
komposittlagene. Bruk Modeling Resin som et fuktmiddel for
lettere å forme til kompositten og slik at materialet ikke kleber
til  instrumentet, ei heller løsner fra tannen.
For ytterligere informasjon, se kap. 4.

14414 Modeling Resin 
2 x 1,5 g med spisser
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Nytt produkt

CoMax komposittpistol

Produktbeskrivelse
CoMax komposittpistol gjør det enkelt å applisere kompositt.
Lett å lade. Ergonomisk håndtak. Alle metalldeler er av rustfritt
stål og alle gjenger er skjulte. Plastikken i håndtaket er spesial-
laget for å eliminere risikoen for stress og sprekkdannelser. Kan
autoklaveres.

15805 CoMax komposittpistol

Palodent matriser

Produktbeskrivelse 
Skjellformede matriser i stål som gir naturlig anatomi og en tett
positiv kontakt med tilstøtende tannstruktur. Kan brukes både til
kompositt og amalgam. Matrisen settes interproksimalt  
og holdes på plass med kiler og ringer. Hver matrise har et lite
spor som indikerer hvor den skal plasseres mot den okklusale
overflaten. Matrisene kan steriliseres i autoklav eller med Opti-
prep Ultra. Matrisene kan også enkelt steriliseres i  stolen ved
hjelp av en spritflamme.

17851 Palodent standard
100 stk.

17856 Palodent mini
50 stk.

Contoured Wood Wedges

Produktbeskrivelse
Disse trekilene er anatomisk konturerte med en såvidt kurvet tip
for å forhindre piercing av gingiva. Finnes i bransjens 2 minste
størrelser, 11 mm og 12 mm, samt 13, 15, 
og 17 mm. Trekilene deler seg ikke og 
misfarver ikke tannen eller restaureringen 
når de tas ut.

18155 Trekiler
400 stk.

Flexi Wedge

Produktbeskrivelse
Flexi Wedge er ypperlig i bruk sammen med Palodent matriser,
og vanlige matriser i II kl. restaureringer hvor det kan være
 vanskelig å få optimal matrisetilpasning på grunn av konkavitet
gingivalt eller hvor det er et stort approksimalrom. Kilene har
design som tar hensyn til papillens anatomi og fysiologisk tann-
mobilitet, og kommer i mange størrelser. Bruk én kilestørrelse
større enn hva du ville brukt dersom du ville valgt trekile, da
legger plastkilen tilstrekkelig press på matrisekanten, uten å
deformere den prekonturerte delen av Palodent matrisen som
gir gode kontaktpunkter. Du oppnår best mulig fyllingstetthet
og kantadaptasjon, samtidig som kilen ikke lager tannens kon-
taktflater helt rette. Vanlige trekiler har en tendens til å flate ut
papillene, dette problemet unngår du ved å bruke Flexi Wedge.

14452 Flexi Wedge starter kit
400 stk.

UR2 Flexi Wedge refill
50 stk. Orange, grønn, lyseblå, rød eller lilla.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Gets® konturerte matrisebånd

Produktbeskrivelse
Gets® konturerte matrisebånd er bedre kjent som Dixeland
matriser, fremstilt av et meget strekkfast rustfritt stålmateriale
slik at de ikke rives så lett under belastning/stress. Tykkelsen på
båndene er 0,25 mm.

12465 Gets® konturerte matrisebånd 
50 stk. universal for premolar og molar.

Dead Soft matriser  

Produktbeskrivelse
Dead Soft matriser er de Originale Tofflemire® matrisebåndene
som er fremstilt av rustfritt stål. Dead Soft matriser er de
 tynneste og mykeste matriser på markedet (0,25 mm).

11741 Dead Soft matriser nr. 1
36 stk.

11740 Dead Soft matriser nr. 2 med tunge
36 stk.
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Omni-Matrix™

Produktbeskrivelse
Omni matriser er utstyrt med en skrumekanisme som er festet 
til et konisk håndtak som justerer båndet rundt for å passe til
 tannen. Ulike tykkelser på båndet gjør det enkelt å plassere
mellom tennene. Det patenterte, artikulerende hodet gjør det
ideelt til enhver kvadrant. Enkelt å fjerne, vri håndtaket godt
mot matrisen, og restaureringen er intakt i kaviteten.

Teknikk

Matrisebåndet er tynt og formbart.

13005 Omni-Matrix Refill rød, grønn og lilla
48 stk.

Paro matrise dispenser

Produktbeskrivelse
Med Paro matrisedispenser unngår du kontaminasjon.
Dispenseren leveres med 15 meter matrise på rull. 

21263 Paro matrise dispenser

Miltex pinsett

Produktbeskrivelse
Denne pinsetten er et godt hjelpemiddel for applisering av
 skjellmatriser. Pinsetten låser seg på enden og det oppnås et
godt grep på matrisen.

21970 Miltex pinsett

Låsbar Pinsett

14629 Pinsett, låsbar 

Laschal PCF-D-75SP

Produktbeskrivelse
Laschal PCF-D-75SP er en autolock forceps, ideell til alle typer
matriser.

17865 Laschal PCF-D-75SP
1 stk.

Kofferdam

Produktbeskrivelse
Kofferdamduk uten rester av talkum eller kjemikalier. Et
høyrenset produkt for deg og dine pasienters helse. Friksjonen
mellom tann og kofferdam gjør at den forblir på plass. Høyeste
mulige rivestyrke. Den blå fargen gjør den perfekt til bruk ved
estetisk tannbehandling.

10271 Kofferdam talkfri 8060
15 x 15 cm, 36 stk.

15925 Kofferdam latex- og talkfri 8080
15 x 15 cm, 20 stk.

10273 Kofferdam hulltang
For mer info se side 81.

10274 Kofferdam klammertang
For mer info se side 81.
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OraSeal® Caulk & Putty 

Produktbeskrivelse
OraSeal forseglingsmateriale er en hvit pasta som fester effektivt
til våt kofferdam, våt gingiva og mucosa, våte tenner, metaller
etc. Flere bruksområder åpenbarer seg jo mer man bruker disse
materialene. OraSeal brukes i de kasus hvor fullstendig forsegling
er vanskelig å oppnå med berørte tenner og/eller røtter. Oraseal
Putty er mer viskøs. 

11839 OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml

11848 OraSeal Putty
4 x 1,2 ml

14626 Black Mini Brush Tips
100 stk.

17800 Impulse sealer
Sprøytebeskyttelse, 250 stk.

Seek® & Sable Seek®

Produktbeskrivelse
Med Seek kan man raskt og enkelt identifisere karies. Seek
 utelukker ikke behovet av veletablerte metoder med ekskavator
for kariesindikering. Hensyn skal alltid tas til relative variasjoner 
i hardheten. Seek er et ytterligere hjelpemiddel for identifisering
og fjerning av karies. Enklere å identifisere karies i vanskelige
områder eksempelvis ved emalje overheng i en 1., 2. eller 3.
klasse preparasjon. Seek forhindrer også overekskavering ved
dype kariesangrep. Sable Seek er på grunn av grønnfarven unik
til identifisering av rotsprekker og åpning i kalsifiserte kanaler.

Viktig informasjon
Ha en liten sprayflaske med hvit eddik på kontoret som forbe-
handling av organiske flekker som Seek og Sable Seek om det
søles på klær. Hvit eddik er mer skånsomt enn natriumhypo -
klorid og hydrogenperoksyd på hvite og farvede klær som kan
vaskes. Spray direkte på flekken og gni lett inn med en ren klut.

Teknikk

Appliser Seek. Skyll med luft Rød farve Reappliser
La stå i 10 sek. og vann. indikerer kariøst Seek. Skyll

Blås tørt. dentin. Fjernes og sjekk at
med saktegående all karies er
rosenbor eller fjernet.
ekskavator.

17230 Seek
4 x 1,2 ml

17231 Sable Seek
4 x 1,2 ml

14626 Black Mini Brush Tip
100 stk.

Safedispenser

Produktbeskrivelse
Tanntrådholder i metall gjør det lettere hygienisk sett, du er aldri
i kontakt med selve tanntråden og unngår kontaminasjon.
Dispenseren er tung og har gummiben som gjør at den står like
stabilt på benken som på brettet. Leveres med og uten tanntråd,
enkel eller dobbel.

21262 Safedispenser silver
21264 Safedispenser hvit
21265 Safedispenser dual
17853 Safedispense tanntråd

100 meter

Logi Bloc

Produktbeskrivelse
Stabiliserer kjeven og reduserer tretthet. Hjelper pasienten til å
holde munnen oppe uten å bli trett, mens du selv har full over-
sikt over arbeidsområdet. Et unikt hjelpemiddel. 

Viktig informasjon
Kan autoklaveres. Må ikke tørrsteriliseres. Latexfri.

14499 Logi Bloc
Xtra small, small, medium eller large.

PropGard™

Produktbeskrivelse
Munn- og tungeholder som forhindrer kontaminasjon fra tunge
og at pasienten lukker munnen.

Viktig informasjon
PropGard anbefales ikke å autoklaveres, men kun kalddesinfiser-
ing. Dette er ikke noe som skal inn i blodbanen. Bruk først
OptiPrep Ultra i ultralydbadet, deretter et desinfeksjonsmiddel.

11877 PropGard Kit
10 x høyre/10 x venstre, 
5 x Large soft/gul, 5 x Regular hard/lilla

12461 Tongue Guard refill
Høyre/venstre. 5 stk.
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Self-Span 

Produktbeskrivelse
Self-Span er en kinn- og leppeholder i klar plast som frilegger
områder i det fasiale og bukale området. Forenkler sementering
av fasetter, brackets og 5. kl. fyllinger. Self-Span passer til
voksne så vel som til barn. Kan autoklaveres.

13930 Self-Span 
3 stk.

Artikulasjonspapir  

Produktbeskrivelse
Ensidig og tynt artikulasjonspapir (8 my). Leveres med dispenser.

15580 Artikulasjonspapir 
20 meter, blå

15583 Artikulasjonspapir 
20 meter, grønn

15584 Artikulasjonspapir 
20 meter, rød

15586 Artikulasjonspapir 
20 meter, hvit

15587 Artikulasjonspapir 
20 meter, sort

Artikulasjonspapir pinsett 

Produktbeskrivelse
Pinsetten gjør det enklere å komme til langt bak i munnen
 samtidig som den holder artikulasjonspapiret rett.

23750 Artikulasjonspapir pinsett 
Rett eller buet

Artifol Rubber Handle

Produktbeskrivelse
Det fleksible Bite Fork systemet består av to buede pinsetter og
en gummiholder. Pinsettene settes enkelt inn i holderen.
Pinsettene er spesielt gode til å holde på de tynneste foliene. Til
bruk av folie som er 75 mm bred må to pinsetter samt holder
benyttes. Pinsettene leveres separat.

Viktig informasjon
Gummiholderen kan autoklaveres opp til 150 °C.

23751 Artifol Rubber Handle

Artifol Approximal 
Contact Forcep

Produktbeskrivelse
Artifol Approximal Contact Forcep er en pinsett for rask og
 nøyaktig tilpasning av restaureringer i kombinasjon med Artifol®

12 my Metallic folie 8 mm. Enkel å håndtere og lett å sette inn
folien. Den sterke klemmen gjør at okklusjonsfolien sitter stramt
på begge sider og gir nøyaktig informasjon. 

23754 Artifol Approximal Forcep

Artifol Metallic Rød BK35

Produktbeskrivelse
Artifol® 12 my Metallic er en high-tech testfolie med klare
 forbedrede egenskaper. Denne test-folien er fremstilt av metallisk
polyester film på kun 12 my. Kombinasjonen av et nytt farge-
kodesystem og en metallisk folie gir flere fordeler. Denne filmen
gir utmerket fargeoverføring. For høye punkter kan lett lokaliseres
spesielt på porselen eller høyglanspolerte metalloverflater.
Filmen er antistatisk og kan brukes uten pinsett. Folien har
 ekstrem høy rivestyrke og er ideell til kontroll av resiliens.
Baksiden av folien er av metall, så det er enkelt å vite hvilken
side som gir farge. Ideell for å sjekke approksimale kontakt-
punkter ved sementering av kroner og broer grunnet styrke,
 elastisitet og kun 12 my filmtykkelse. 

Viktig informasjon
Et godt tips er å sette inn papiret med vaselin. På denne måten
vil du alltid få fargeoverføring på tann

15582 Artifol Metallic Rød BK35
20 m, ensidig og 8 mm bred
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Okklusjonsspray 

17260 Okklusjonsspray 
75 ml, grønn

Metal Strips

Produktbeskrivelse
Fremstilt av rustfritt 18/8 stål som gjør de ekstremt fleksible og
samtidig gir høy styrke for å tåle alle bevegelser. Den lange leve-
tiden skyldes diamantbelegget som består av ultrafine partikler
og er satt på elektrolytisk. Metall stripsene er farvekodet og
leveres i fire kornstørrelser: 200 (Rød) Extra grov, 300 (blå) grov,
600 (grønn) medium, 1000 (gul) fin.

14990 GC Metal Strips 
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 1000 (gul) fin

14992 GC Metal Strips 
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 200 (Rød) Extra grov

14993 GC Metal Strips 
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 600 (grønn) medium

14994 GC Metal Strips 
12 stk. 2, 3 og 4 mm assortert. 300 (blå) grov

Compo Strip  

Produktbeskrivelse
Ekstremt tynne og fleksible metal strips med diamantbelegg kun
på en side. Midten av stripsen er fri for dimantbelegg og tynnere
enn tanntråd som forenkler innføring. Compo-Strip er farve -
kodet og leveres i tre kornstørrelser: blå, 60 my, rød, 45 my og
gul, 25 my.

14991 Compo Strip 
Blå. 6 stk.

14995 Compo Strip 
Rød. 6 stk.

14996 Compo Strip 
Gul. 6 stk.

14997 Compo Strip 
Assortert. 6 stk.

Bisco Foam Pellets

Produktbeskrivelse
Skumgummipellets til applisering av diverse materialer.

17550 Bisco Foam Pellets
800 stk.

Microbrush Plus

Produktbeskrivelse
Microbrush Plus gjør at man kommer til i små områder hvor
man ikke når frem med børster eller lignende. Microbrush Plus
leveres i en dispenser som reduserer risikoen for kontaminasjon.
Når boksen er tom er det enkelt å skifte til ny boks uten å
komme i kontakt med appliseringskostene.

17846 Microbrush Plus regular PR 400
400 stk. Lilla, rød, blå og grønne.

17854 Microbrush Plus Fine med dispenser
400 stk. Rosa og gule.

17849 Microbrush Plus Fine refill
400 stk. Rosa og gule.

17848 Microbrush Plus SuperFine
400 stk. Hvite.

17847 Microbrush dispenser
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Composite organizer large

Produktbeskrivelse
Composite Organizer er fremstilt av polykarbonat. Den er lett
transportabel i en hånd, tar liten plass men har allikevel plass til 
30 sprøyter. Egner seg ypperlig for oppbevaring av kompositt -
sprøyter.

21371 Composite organizer large

Composite organizer small

Produktbeskrivelse
Composite Organizer small er en organizer i lite format uten
skuffer og med plass til 14 sprøyter. Denne er laget av akryl
istedet for karbonat. Anbefales til individuelle oppsatser.

21376 Composite organizer small

Plastic organizer

Produktbeskrivelse
En utmerket måte å få orden på komposittmaterialer og
 tilbehør. Du bestemmer selv hvordan du ønsker å inndele
 boksen. 

15471 Plastic organizer small
1 stk. 23 x 12 cm.

15472 Plastic organizer large
1 stk. 36 x 22 cm.
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Centrix Mk IIIp™ C-R Syringe

Produktbeskrivelse
Centrix sprøyten passer til alle type spisser og kapsler. Enkel og
effektiv lading av spisser på grunn av stiftarmen. Kompakt
pistolgrep gir ekstra kraft for lett å presse ut høyviskøse
 kompositter, sementer med mer. Kan autoklaveres. 

23960 Centrix Mk IIIp C-R Syringe

Centrix Mk IIIp m/metalltip

Produktbeskrivelse
Centrix EZ syringe har en metallspiss på enden som gjør at den
er sterkere og holder lenger. Sprekker ikke like lett når det skal
trykkes ut høyviskøse materialer og skal tåle autoklavering opptil
flere hundre sykluser.

15804 Centrix Mk IIIp m/metalltip

Centrix S/Class® CR 
Syringe metal

Produktbeskrivelse
Centrix S/Class CR er fremstilt i 18/8 stål og med livstidsgaranti
tåler denne det meste. Ligger godt i hånden, kan virke litt tung i
starten men meget hygienisk, renslig og delikat. 

15803 Centrix S/Class® CR Syringe metal

Centrix High Viscosity 
Accu-Dose

Produktbeskrivelse
Ideell til applisering av kompositter, sementer og glassionomer i
vanskelig tilgjengelige områder. Orangefarvet for å unngå for
rask herding av lysherdende materialer. Enkle å fylle direkte fra
blandeblokk eller sprøyte. High Viscosity er ideell for applisering
av høyviskøse kjemisk - og lysherdende kompositter (Bisfil II),
konusmaterialer (BisCore), i 1., 2., 3. og 5. klasse fyllinger og
rundt kroneprepareringer, uten spill av materiale.

15802 Centrix High Viscosity Accu-Dose 
100 stk.

Centrix Low Viscosity

Produktbeskrivelse
Til applisering av sementer, tyntflytende kompositter og glassio-
nomer. Den vinklede spissen gir meget god tilgjengelighet i små
kaviteter, undersnittsområder etc. Spissen kan klippes til slik at
åpningen passer for mer viskøse materialer. Orangefarvet for å
unngå for rask herding av lysherdende materialer.

15800 Centrix Low Viscosity 
100 stk.

Centrix Needle Tubes and plugs

Produktbeskrivelse
Enkel applisering av lavviskøse materialer (Bisfil 2B) på vanskelig
tilgjengelige områder som f.eks. i rot kanaler og dype okklusale
fyllinger. Metallspissen kan bøyes i alle vinkler. Needle Tip gjør
det enkelt å fylle enhver pre parasjon uten spill av materiale.
Orangefarvet for å unngå for rask herding av lysherdende
materialer.

15801 Centrix Orange needle Tubes and plugs
100 stk.


