Instrumenter, rengjøring
og desinfisering

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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: Klinisk teknikk :

Nytt produkt

Microlux Fiber Optic







 
 

 







 
 

 

Microlux Fiber Optic
Gjengitt med tillatelse fra Microlux.





Produktbeskrivelse
Microlux er et skyggefritt LED-lys og et ideelt hjelpemiddel til
diagnostisering av karies, tannstein og ved kirurgi. Har du
Microlux kan du supplere med spisser. Ved blekebehandling er
det lurt å bruke Microlux for å sjekke eventuelle hvite flekker
og/eller sprekker før behandlingen settes i gang.

To visualize anterior proximal caries
place the probe
on the labio-cervical region of the
tooth and examine
the surface from
the lingual with a
mouth mirror.

To visualize posterior proximal decay,
place probe on the
cervical area of the
tooth, bucally or
lingually.
Light passes into
the cervical tooth
structure and then

 
 
radiates
occulusally.
Caries appear as a



dark shadow
on the occlusal sur
 
 
face.
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For deg som allerede kjenner Microlux, et hjelpemiddel til diagnostisering av karies og tannsten, kan du nå få et fiberoptisk
lys med 1 mm intensitet for endodonti. Supert hjelpemiddel
også til kirurgi. Har du allerede Microlux kan du altså supplere
med enten det nye endolyset, fiberoptisk speil eller LED lysguide.
Se også side 119.













Sub-gingival calculus can be


detected by placing
the light source
either bucally or
lingually in the gin

gival region.
Calculus will appear
dark in contrast to
the translucent
enamel and dentin
above and below
the gingiva in the
cervical region.

Posterior caries can
be also detected
using the Endo Lite
fiber tip. Place the
lighted
fiber

  tip  


interproximally
under the
 marginal




ridge. View from
the occlusal. This

 

method
often







shows caries with


high definition.







To locate the orifices
of

 a root canal,


place the light
source on the bucal
or lingual cervical
region
of the
tooth.



 

The canal orifice
shows up as a dark
circle.























To detect a root
fracture, use the
Endo Lite fiber tip
and place it either
bucally or lingually
in the gingival sul
cus.
A fracture line will
appear dark via
transillulmination
from the outside to
the inside of the
canal.


Fiber Optic Mirror. Skyggefritt LED lys.

Nytt produkt
Endolys. Finn den 4. kanal!

Stevenson Forcep/spesialtang
2061

LED lysguide. Ypperlig til identifisering av tannsprekker.

19653
19651
19654
19652
19637
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Microlux endolys
Komplett m/håndtak
Microlux endolys 1 mm
(For deg som har Microlux håndtaket)
Microlux endolys refill
25 stk.
Microlux Fiber Optic Mirror
Microlux komplett
Med LED lysguide

bestilling@norskorthoform.no

Produktbeskrivelse
Spesialtang for enkel applisering av ringene.
For mer info se side 66 og 67.
18491

Stevenson Forcep/spesialtang 2061
1 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30



Nytt produkt

Stevenson Pin Tweezer/pinsett

Teknikk
Gjengitt med tillatelse fra Dr. Sigal Jacobson.

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.
For mer info se side 66 og 67.
18492

Before – tooth 22 implant No prep of the tooth
crown with the wrong
needed. Teeth 21, 11, 12
position and colur
will get composite veneers to match the implant
crown on 22.

The right size of the
template was selected

Tooth isolated and
retraction cord applied,
metal matrixes inserted
at the contact points,
tooth etched, washed
and bonded.

The right composite
applied and pressed on
the tooth surface.

A flowable composite
applied to the concave
side of the template
(optional).

The template pressed on
the uncured composite
that laid on the tooth.

Light cured.

Template removed as well
as retraction cord and
separators, excess of
composite trimmed from
periphery.

Result without polishing
the surface (final gloss is
from the template).

After finishing with the
second central incisor.

Preparing the lateral.

Stevenson Pin Tweezer/Pinsett
1 stk.

Nytt produkt

Uveneer

Scan QRkoden og se
presentasjon
av Uveneer

Produktbeskrivelse
Uveneer er autoklaverbare instrumenter og et flott hjelpemiddel
til kosmetisk tannbehandling. Du kan bruke Uveneer til å lage
midlertidige laminater mens du venter på dine porselenslaminater, eller lage de direkte i kompositt.
Uveneer kan også brukes til “mock-up” slik at du enkelt kan
demonstrere/vise resultatet til pasient før du starter behandling.
Ideellt som måleinstrument for “gum lift” kasus. Du oppnår
perfekt form og ideell lengde.
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Ved kl 4. og 5. fyllinger er Uveneer også et godt hjelpemiddel
og hvert instrument kan kjøpes individuelt.
Oppvoksing på modell før man starter på store arbeider er også
en stor fordel.

Finished case.

Final result.

Teknikkbeskrivelse Mock-up
• Appliser kompositt labialt, press instrumentet på overflaten og
lysherd, fjern instrumentet, fjern veneer, hold det i hånden
mens du pusser med en pusseskive. Demonstrer ferdig veneer
på tannen, bruk vaselin. På denne måten forstår pasienten
bedre hva som skal skje og kan lettere velge behandling.

Happy and smiling patient.

17756
UR2

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Uveneer kit
32 stk.
Uveneer refill
1 pk.

telefax 22 26 02 30
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Nytt produkt

Bisco NB Instrument sett

Modeling Resin

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kompositter “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

Bisco NB
komposittinstrumenter
6

Produktbeskrivelse
Biscos unike NB Instrument sett er designet av
Dr. Nasser Barghi. Settet består av 4 instrumenter;
NB Anterior, NB Okklusal, NB Carver og NB Mini
Plugger.

NB Anterior
Optimal anteriort
og til anatomi.

NB Carver
Interproksimalt.

NB Okklusal
Utmerket til
forming av
okklusalflater.

NB Mini Plugger
Rund plugger med
1.5 mm i diameter
og 2 mm for pakking av kompositt i
små proksimale
kasser og isthmus.

Bisco komposittinstrumenter

Mikroplugger
Avrundet stopper for
de minste kavitetene.

Maxiplugger
Avrundet stopper
for store kaviteter.

Magnum 1/2
Middelsstort instrument. Flate ender.

Proxima
Avlange spisser for
proksimale fyllinger.

FOSSA
Spesialinstrument
for okklusal fossamodellering.

Power Carver
For store
komposittfyllinger.

Flex Carver
Fleksibel carver for
komposittforming.

IPC Super Flex
Superfleksibelt
instrument for interproksimalforming.

IPT
Interproksimaltrim
mer for bruk i
posteriorområdet.

Contura
Buede spisser for
faciale og interproksimale flater.

15° Spatula Dualflex
Fleksibel, vinklet
spatel – forenkler
blanding på alle
underlag.

Sculptor

1011
Gingival trimmer

1012
Interproksimal trimmer

Alle Biscos instrumenter er fjærlette som gjør det
enkelt å forme til kompositten. Gode solide håndtak
gjør at du får et godt grep og god taktilitet.
Kompositten kleber ikke til instrumentene.
13325

10280

Bisco NB Instrument sett
1 x NB Anterior, NB Carver, NB Okklusal og
NB Miniplugger
Bisco kompositt instrument

Thompson komposittkniver
Produktbeskrivelse
Thompson kniv er et uunnværlig instrument for rask
og sikker fjerning av overskudd på alt av kompositter.
Hvite linjer kommer ofte av friksjon/varme generert
av pusseskiver. Ved bruk av Thompson kniver unngår
du denne varmefriksjonen som kan være årsaken til
fraktur av kompositt/ tann.
Viktig informasjon
Må ikke maskinvaskes. Arbeidsdelen er i hardmetall
og er loddet til stål. Hardmetall er meget sensibelt
for støt og slag. Ved autoklavering skal
instrumentene beskyttes med autoklaveringsposer
eller lignende.
19632
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Thompson komposittkniv 1011/1012

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Thompson
komposittinstrumenter

Easy Pneumatic Crown
and Bridge Remover II

Produktbeskrivelse
Thompson kompositt instrumenter er markedets beste
stålinstrumenter for applisering og konturering av
kompositt. De er laget av 100% rustfritt stål, ergonomisk
utformet håndtak, farvekodet og finnes i et stort utvalg.
Arbeidsdelen på instrumentene er behandlet med Titan
Nitrat som skaper en ekstrem glatt overflate uten
porøsiteter. Du kan applisere, kondensere og konturere
kompositt uten at kompositten følger med ut igjen. Den
ekstremt harde overflaten gir 40% lenger levetid
sammenlignet med vanlige stålinstrumenter. Håndtaket
er ergonomisk utformet og laget av et spesielt silikon som
er garantert å holde like lenge som selve instrumentet.
Utformingen gjør at du unngår tretthetsfølelse i hånden.
Tåler opp til 232 °C.

Produktbeskrivelse
Ny, forbedret utgave med slankere design og helt stillegående.
Easy Remover II er en pneumatisk krone- og broavtager, konstruert
for bekvem, rask og kontrollert fjerning av kroner og broer. Easy
Remover II er effektiv på såvel temporært som permanent
sementerte konstruksjoner. Fullstendig vedlikeholdsfri.
For ytterligere informasjon, se kapittel 11.
22403

GTX 6

GTX 9

Easy Pneumatic Crown and Bridge Remover II – Basic Kit
1 x broavtagerkrok, 2 x kroneavtagerkroker, fleksibel
nylontråd og instruksjons-CD.

Ribbond plugger
6

GTX 12

KPC1

Produktbeskrivelse
Ribbond Plugger ser ut som et vanlig gutta percha instrument
som er riflet på enden, noe som forenkler appliseringen av
Ribbond ned i kanalen betydelig. Ribbond Plugger bør også
brukes ved splinting for å sikre at Ribbond tråden kommer godt
inn approksimalt. Det er viktig at Ribbond materialet kommer i
tett kontakt med tannoverflaten slik at man unngår å fylle opp
med komposittmateriale.
15421

KPC2

Ribbond plugger

KPC3

Tooth Slooth II

KPC4
19636

Thompson kompositt instrument

Produktbeskrivelse
Et enkelt og effektivt instrument for diagnostisering av
kuspefrakturer, og til sementering av krone/bro og innlegg. Kan
autoklaveres.
Teknikk

1.
2.
3.
4.

Plasser konkavt område på topp av pyramiden på suspekt kusp.
Be pasienten bite ned med moderat press.
Test ut flere kusper og tenner.
Observer ansiktsuttrykk for respons på enten trykk eller ved slipp på
trykk.

13650

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Tooth Slooth II
4 stk.

telefax 22 26 02 30
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Ultrapak® Cord packer

Ribbond saks

Produktbeskrivelse
Pakkeinstrument spesielt designet for å forenkle pakkingen av
Ultrapak tråden. Instrumentet har et hode med en diameter
mindre enn tråden og kan derfor trenge inn i tråden slik at den
lettere glir ned i sulcus uten å skade gingiva. 45° vinkel mot
hodet med 3 sider gjør at man kan pakke tråden rundt
preparasjonen uten å snu på instrumentet ved pakking. Sidene
er riflet, noe som forenkler leggingen betydelig.
18004

Ultrapak Cord packer

Produktbeskrivelse
Ribbond saks er uunnværlig når du skal klippe til Ribbond.
Skjærer og klipper på en gang.
15423

Ribbond saks

Luxating Elevators

Ceramic G-Fox saks
Produktbeskrivelse
Periodontal ligamentkniv med konisk blad som komprimerer
tannkjøttsbuen, kutter membran og forsiktig letter tannen fra
festet. Minimal skade i tannkjøtt, raskere tilheling og behandlingen
er mindre stresset og traumatisk for både pasient og tannlege.
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Produktbeskrivelse
Kirurgisk saks i rustfritt stål med porselensbelagt spiss gjør
denne saksen unik. Spissen er butt i enden, stikker ikke gjennom
tannkjøttet ved for eksempel klipping av suturer eller tråd nede i
lommen. Du kan klippe Ultrapak tråd, uten at den fliser seg opp.
18302

18300

Luxating Elevator
2 eller 3 mm

Luxating Elevators

Ceramic G-Fox saks

Utility Saks
Produktbeskrivelse
Periodontal ligamentkniv med ergonomisk og lite håndtak,
taggete spiss og konisk blad, som komprimerer tannkjøttsbuen,
kutter membran og forsiktig letter tannen fra festet. Minimal
skade i tannkjøtt, raskere tilheling og behandlingen er mindre
stresset og traumatisk for både pasient og tannlege.
Produktbeskrivelse
Utility er for å klippe til individuelle skinner og brukes når store
ting skal klippes fra myke så vel som harde plater.
22372

Utility Saks

18301

Luxating Elevator
2 eller 3 mm

Bisco Scaler H6/7

Ultra-trim saks
Produktbeskrivelse
Universell sigdformet scaler.
10280

Produktbeskrivelse
Ultra-Trim saksen gir presis form og trimming av skinnens kant
rundt de interdentale papillene ved utskjæringen av blekeskinnen. Det fjærbelastede håndgrepet gir bedre fingerspisskontroll enn konvensjonelle sakser.
22370

Ultra-trim saks

Bisco Scaler H6/7

Premier PF1 Instrument
DE S1 Carver

DE Carver D2

Produktbeskrivelse
Komposittinstrumenter i stål.
19634
19635
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bestilling@norskorthoform.no

DE S1 Carver
DE Carver D2

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Miltex pinsett

Artifol Approximal
Contact Forcep

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

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.

Miltex pinsett

Låsbar Pinsett
14629

23754

Pinsett, låsbar

Artikulasjonspapir pinsett

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

Laschal PCF-D-75SP

Produktbeskrivelse
Laschal PCF-D-75SP er en autolock forceps, ideell til alle typer
matriser.
17865

23750

Artifol Approximal Forcep
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Laschal PCF-D-75SP

Artikulasjonspapir pinsett
Buet eller rett

Kofferdam hulltang
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

Produktbeskrivelse
Et presisjonsinstrument fremstilt av beste stålkvalitet. Garantert
alltid å klippe et jevnt, perfekt hull i kofferdamduken som ikke
vil revne. Mulighet for 6 forskjellige hullstørrelser som passer for
den minste anteriore tann til den største molar.
10273

Kofferdam hulltang

Kofferdam klammertang

Artifol Rubber Handle

Produktbeskrivelse
Ivory klammertang er fremstilt av beste stålkvalitet og er
garantert å vare i mange år. Klammertangens utforming sikrer
god tilgjengelighet i hele tannbuen og holder alle typer
klammere sikkert og uten vipp, også ved reversering.
10274

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

Kofferdam klammertang

telefax 22 26 02 30
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Viktig informasjon
Man må alltid skylle instrumenter i vann før autoklavering. Optiprep kan gi et hvitt belegg grunnet + og - ioner i produktet.
Dette forsvinner når man skyller av i vann. Anbefales ikke å la
instrumenter ligge i Opti-prep i mer enn 10–15 minutter. Lengre
enn dette kan gi en seig, hvit hinne. Ionevandringen bygger opp
et tykkere og tykkere lag som til slutt blir som en seig masse.

Opti-prep Surface
disinfection spray

Produktbeskrivelse
Overflaterengjører som separerer den mikrobiologiske cellen fra
overflaten for siden å angripe cellemembranen som gir en
irreversibel skade på cellens vitale kjerne. En unik komponent i
materialet eliminerer duftmolekyler. Spray på og la virke i 1–2
minutter. Tørk av med glasshåndklæde/klut. Inneholder Glykol
og kan brukes på alle overflater/stoler.

Instrumentoverflaten er elektrostatisk
ladet. Biofilmen kleber til overflaten.

Instrumentet ligger i en Opti-prep
Ultra-løsning.Polymerer med både
positivt og negativt ladede partikler
utnytter det elektriske potensialet.

Overflateladningen nøytraliseres av
Opti-prep Ultra, slik at biofilmen løsner
fra overflaten.

Polymerene i Opti-prep Ultra danner en
beskyttende film som isolerer overflaten
og beskytter mot rekontaminasjon.
Resultatet er at 99,9 % av urenhetene
er fjernet.

14550
14560
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Opti-prep Surface disinfection spray
6 flasker x 600 ml

Opti-prep Ultra
1 x 600 g pulver

Picodent Kar

Opti-prep Ultra

Produktbeskrivelse
Multiresistente bakterier og Stafylokokker er en stor utfordring.
Opti-prep er et patentert system bygget på synergieffekt som
løfter biofilmen som beskytter de farlige mikroorganismer, slik at
protein går inn i cellen og blokkerer de cellulare enzymene og
stopper tilvekst – og cellen dør. Opti-prep er ikke basert på
enzymer da forskning viser at daglig bruk av desinfeksjons- og
rengjøringssystemer med enzymer øker risikoen for allergiske
reaksjoner. Opti-prep Ultra gir 120 liter væske og er bakteriedrepende i 16 timer. En polymerbasert væske til rengjøring og
dekontaminering av instrumenter. Brukes til rengjøringsbad,
skylling, ultralydbad og til effektiv rengjøring av saliva sugeanlegg. Opti-prep Ultra er unik til rengjøring av avtrykks-skjeer,
speil, turbiner, vinkelstykker, elektroder, rotkanalstifter,
endotenger, instrumenter med mer. Miljøvennlig og biologisk
nedbrytbart. Aldehyd-, klor- og fenolfri, som reduserer
nedbrytingen av gummi og silikon.

Produktbeskrivelse
Desinfiseringsbad av plast for rengjøring og desinfisering av
instrumenter, modeller etc. Badet leveres med hullet drypprist
og klart lokk.
21255

Picodent Kar
4 liter

Nytt produkt

Oliven-håndkrem

Blandingsforhold
1x10 gr til 2 liter varmt vann
Produktbeskrivelse
En meget behagelig og skånsom håndkrem fremstilt
av oliven. Passer alle hudtyper, også sensitiv hud.
19112
16007
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bestilling@norskorthoform.no

Oliven-håndkrem
200 ml
Oliven-håndkrem
5 x 200 ml

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

