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Kliniske tips ved endobehandling
1. Alltid kofferdam. Hvis dette ikke er mulig må tannen bygges

opp før endobehandling starter. Sprit av duken med
 klorheksidinsprit.

2. Hvis en ikke kommer ned til apex med nr. 15, gå umiddel-
bart ned til fil nr. 10 evt. 08, 06. Hvis man prøver å komme
videre med nr. 15 kan det lages step.

3. Bruk apeks lokator og kontroller lengde med indikator -
røntgen.

4. Alltid instrumentere opp til nr. 20 med håndinstrumenter før
en begynner med maskinell instrumentering. Lag en Glide
Path.

5. Irriger mellom hvert instrument.
6. Ved bruk av Shaping Files, irriger og gå ned med fil nr. 15 til

arbeidslengde mellom hver fil.
7. Vær nøye med å registrere referansepunkt for lengde -

målingen.
8. Alltid irrigere med 18% EDTA før kanalen tørrlegges og

applisering av CaOH2. Dette for å fjerne smear layer. Hvis
ikke, liten eller ingen  virkning av CaOH2 (UltraCal).

9. Masterpoint prøves og det tas masterpointrøntgen med
 klorheksidin i kanalen. Da blir også masterpointen
 desinfisert.

10. Bruk silikonstopper på skyllekanyler (NaviTip). Merkes 2 mm
kortere enn arbeidslengde.

11. Ved irrigasjon, alltid ha sprøyten i bevegelse.
12. Applisering av CaOH2, start applisering 2 mm fra arbeids-

lengde.
13. Fjern overskudd av CaOH2 over kanalåpningene og appliser

IRM.
14. CaOH2 fjernes mer effektivt med sitronsyre (Citric Acid)

enn EDTA.
15. Kanalen må være tørr før rotfylling utføres.
16. Applisering av sealer (EndoREZ). Start applisering 2 mm fra

arbeidslengde.
17. a. Fjern guttaperka ca. 2 mm ned i kanalen og legg IRM

plugg eller fjern guttaperka til kanalåpningen. 
b. Lysherd. Ets, bond. Forsegl med flytende kompositt.
Lysherd.

Irrigasjonsprotokoll, vitale tenner
1. File-Eze brukes under instrumenteringen for å minske

 belastningen på instrumentene
2. Irrigere med NaOCl 0,5% (Dakins) – 2,5% mellom hvert

instrument (eller ChlorCid 3 %).
3. Avslutte med 18% EDTA etter siste instrument for å fjerne

smear layer. La virke i 1 minutt. 
4. Tørrlegg. 
5. Appliser sealer.

Irrigasjonsprotokoll, nekrosebehandling
1. File-Eze brukes under instrumenteringen for å minske

 belastningen på instrumentene.
2. Irrigere med NaOCl mellom hvert instrument.
3. Irrigere med 18 % EDTA etter siste instrument for å fjerne

smear layer.
4. Irrigere med 2% klorheksidin (Consepsis). 

La virke i 5 minutter.
5. Tørrlegg. 
6. Appliser UltraCal.

Irrigasjonsprotokoll, 2. seanse ved nekrosebehandling
Fjerning av CaOH2
1. Irrigere med NaOCl
2. Irrigere med 10% sitronsyre (Citric Acid). 

La virke i 5 minutter.
3. Irrigere med 2% klorheksidin (Consepsis). 

La virke i 5 minutter.
4. Tørrlegg. 
5. Appliser sealer.

Instrumenteringsprotokoll
1.Finne arbeidslengde med K-filer nr. 10/15.
2.Gul Shaping fil.
3.Kontroller renselengde med nr. 15.
4.Blå Shaping fil.
5.Kontroller renselengde med nr. 15.
6.Grønn Shaping fil. Irriger godt mellom hver fil.
Bruk Shaping filen i 2/3 av kanalens lengde.
Avslutt med håndinstrumenter i den apikale delen.    

Gjengitt med tillatelse fra Harald Prestegaard, Tannlege MNTF, Sarpsborg
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Nytt produkt

TheraCal LC

Produktbeskrivelse
Theracal LC er en lysherdende resinmodifisert kalsium silikat.
Dens unike apatittstimulerende egenskaper gjør den ideell til
direkte – og indirekte pulpaoverkapping, og som en beskyttende
base/liner under kompositt, amalgam, sement og andre basema-
terialer. Theracal LC er en naturlig (eller perfekt) erstatning til
kalsium hydroksid, glassionomer, RMGI og IRM/ZOE grunnet
dens interaktive egenskaper. 

Theracal har en basisk pH som fremmer tilheling og hydroksyl -
apatitt dannelse. Forsøk ved Universitetet i Bologna viser at 28
dager etter pulpaoverkapping vil TheraCal gi en dentinbro som
er omtrent like tykk som hvis Portland Sement brukes, og ca. 5
ganger så tykk hvis man bruker Dycal eller en 
glassionomer foring. 

TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate før
 etsing og bonding av fylling.

Bondingmaterialer kan gi brukbart resultat ved rene mekaniske
pulpaeksponeringer, men ikke på kariøse eksponeringer.
Ca(OH)² stimulerer til reparasjon, men gir dårlig forsegling.
TheraCal LC appliseres i lag på maks 1 mm på lett fuktig dentin,
eventuell eksponert pulpa tamponeres med en pellets og sterilt
saltvann. 

Tips!
TheraCal LC er et flott materiale til direkte eller indirekte pulpaover-
kapping. Her er det naturlig å kombinere bruken av TheraCal LC med en
selvetsende bonding, og da er All-Bond Universal å foretrekke, da denne
er REELT universal, krever ingen aktivator eller lignende for å fungere.     
BS: man bør alltid etse emaljen for seg da en selvetsende bonding ikke

klarer dette godt nok. Fordelen med selvetsen her er jo at man motvirker
risikoen for postoperative smerter (kontraksjons-/krympningssmerter) i
tannen, noe som er ekstremt viktig da vi nærmer oss pulpa dramatisk.
En dualherdende bulkfylling som Core-Flo DC på toppen opp til emaljen
ville være optimalt, da denne har betydelig lavere krymping enn en
tradisjonell (bulk)fylling som er lysherdende. Dette dekkes med emalje-
kompositt på toppen.

11281 TheraCal™ LC
4 x 1,2 ml

: Kl in isk  tekn ikk :
Teknikk – Direct Pulp Capping Placement
Dentistry courtesy of Dr. Mark Cannon

Teknikk – Indirect Pulp Capping Placement
Dentistry courtesy of Dr. Ross Nash

Teknikk ved dype fyllinger
Rens kaviteten med Consepsis®, TheraCal LC foring, selektiv ets av emalje-
kant med Select HV fra Bisco, All Bond Universal™, bygg opp med kjemisk
herdende (Bisfil™ 2B) evt. dualherdende (Core-Flo™ DC) kompositter for
mindre krymping, topplag med lysherdende kompositt (Ælite™ Aesthetic
Enamel), for bedre slitestyrke og estetikk.

Scan QR-
koden og se 
presentasjon 
av TheraCal

Hemostasis
achieved prior to
TheraCal LC direct
pulp capping 
placement.

TheraCal LC
applied directly to
exposed pulp and
light-cured in 1 mm
increments.

Etched, rinsed, and
bonding applied.

Continued 
restoration of the
tooth.

Final restoration.

Indirect pulp capp-
ing. Infected dentin
is removed and
affected dentin
remains allowing for
incremental layers of
TheraCal LC to be
placed.

TheraCal LC directly
applied to 
preparation in 1 mm
incremental layers
and manipulated
into a smooth 
surface.  

Each increment is
light-cured for 20
seconds.

Surrounding enamel is
etched using BISCO’s
SELECT HV™ ETCH.

BISCO’s ALL-BOND
Universal® is applied
and light-cured. 

Final prep after core
build-up using BISCO’s
CORE-FLO™ DC. 
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EndoREZ™

Produktbeskrivelse
EndoREZ er en unik, dualherdende, hydrofil resin sealer med
adhesive egenskaper som ikke krever ekstra bondingprosedyre.
Enestående fukt- og flyteegenskaper og med en partikkel -
størrelse som gjør at den kan appliseres gjennom en 29 ga
NaviTip. Forsegler også lett fuktige kanaler. Samme røntgen -
kontrast som i gutta percha. Endo-REZ sealer blandes direkte i
en mini sprøyte (Skini syringe),  en NaviTip av ønsket  lengde skrus
på, og kanalen fylles fra apeks og opp. Fordi den er dual herdende
kan topplaget  lysherdes og tannen kan gjøres ferdig i én seanse
med ferdig restaurering. Ved revisjon har EndoREZ samme
 egenskaper som AHPlus og Gutta Percha. 

EndoREZ Accelerator 
Nå trenger du ikke vente 20–30 minutter på at EndoREZ skal
herde innen du påbegynner restaureringen. Den helt unike
EndoREZ Accelerator herder EndoREZ i kanalen på bare noen
minutter! Det betyr at du kan påbegynne kronerestaureringen
direkte, uten å miste tid. 

Oppbevaring
Kjøleskap

Tips
EndoREZ – den enkleste veien til en sikker, tett og ikke-toksisk
rotfylling

EndoREZ rotkanalssealer er enkel og sikker å håndtere. Takket
være blandingsspissen og den doble sprøyten holdes base og
aktivator separert, til du har løsnet spissen. På denne måten
hindres materialet i å herde. 

• EndoRez er ikke-toksisk – ingen lekkasje 
• Hydrofilt resin – det er alltid fukt i rotkanalen. Du behøver
ikke bruke tid på tørrlegging. Bruk vakuumadapteret og sug
tørt, sjekk at det er tørt med en papirpoint.

• Ikke behov for lateralkondensering. Endo Rez går etter fukt og
således ut i sidekanalene.

• Teknikken bygger på “monoblock-teknik”. Sørg for at det blir
en tett rotfylling – “sett en plugg i kanalen slik at det blir sup-
ertett”: Resinet binder til dentin og Endo Rez gutta perka
points er belagt slik at de binder til rotkanalssealen.

• Appliser med den unike NaviTip fra apex og opp.
• Gir samme røntgenkontrast som guttaperka.
• Penetrerer og former seg etter rotkanalens ujevne overflater.
• Gir mulighet for stiftsementering rett etter rotfylling ved bruk
av Accelerator.

Før forsegling
Etter siste skylling av kanalen, sug opp overskuddsvæske med
Capillary Tip, tørk ut med papirpoint. Viktig at alt av natrium-
hypoklorid eller peroxid fjernes fra kanalen. Kan forårsake at
 rotkanalssealer ikke herder. Kanalen må ikke dehydreres med
alkohol. Ultradents 18 % EDTA er utmerket som siste skylle-
væske av kanalen før forsegling.

: Kl in isk  tekn ikk :
Endo-Eze® Access Bur

EndoREZ

1. Accorn bor fåes i to
størrelser. Skjærer kun
når du trekker boret
koronalt (tilbake).

2. Med Safe end taper
bor jobber du trygt og
sikkert og det gir en
god  åpning til kanal -
systemet.

3. Straight-line access
diamant bor gir deg
 forbedret tilgang til
kanalene.

Hydrofil EndoREZ™
penetrerer selv fukt-
ige dentin kanaler.

AET instrumenterte
kanaler med  innsatt
gutta  percha point.

EndoREZ applisert
gjennom NaviTip spiss-
er og én gutta percha
per kanal. 

Trekk NaviTip sakte ut mens EndoREZ appliseres. De siste 2 mm
av spissen på  NaviTip™ er myk og fleksibel og avrundet for å
følge bøyde kanaler. Eliminerer luftbobler. Kun én MasterPoint
kreves, men om ønskelig kan man sette flere.

Samme røntgenkontrast som gutta percha.
Hydrofil EndoREZ™ flyter inn i bikanaler.

Resin Sealer

Adhesjon til Gutta Percha

Gutta Percha

SEM viser overgang mellom Sealer og Gutta
Percha under stress for å vise adhesjon.
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EndoREZ Accelerator er utformet for å fungere hånd i hånd med
det banebrytende obturasjonssystemet EndoREZ, slik at du
pålitelig kan obturere dypt inn i kanalen ved å bruke den nyeste
teknologien.

14477 EndoREZ
6 ml. 20 mixing tips.

14489 EndoREZ Accelerator Nytt produkt
20 stk.

EndoREZ Coated Points

Produktbeskrivelse
Resinbelagte gutta perka som binder kjemisk til EndoREZ. Gir
monoblock fylling og bedre koronal forsegling. Bio kompatible
med alle resinbaserte sealere. Historisk sett har gutta perka kun
hatt en svak binding til  kanalsealere. EndoREZ points er de første
i sitt slag som skaper en sterk kjemisk binding ved å binde gutta
perka til EndoREZ.

14472 EndoREZ Coated Points 0.02 Taper
60 stk. assortert 40, 45, 50 

14507 EndoREZ Coated Points 0.02 Taper
60 stk. 25, 30, 35

Skini™ Syringe

Produktbeskrivelse
Til applisering av EndoREZ sealer.

14478 Skini Syringe
20 stk.

Endo-Eze® Access Bur

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Access bur kit leveres med 5 bor og en autoklaverbar
boroppsats. Borene har Safe-Tip, det vil si ikke- skjærende spiss
for å beskytte kavumbunn mot skader samt  perforasjon.

14470 Access bur kit
5 stk.

NaviTip™

Produktbeskrivelse
NaviTip 29 ga kanyler er sterke og stive, runde i enden, mens de
siste 2 millimeterne er myke og  fleksible for å kunne føres
gjennom kurver. NaviTip er fargekodet i henhold til filene og er
utstyrt med stoppere. Unik til applisering av File-Eze, ChlorCid,
EDTA, Consepsis og EndoREZ Sealer. Gå ned til apex og dra til-
bake slik at kanylen er løs i kanalen og ikke  butter. Dette  gjelder
for alle  materialer som skal appliseres i kanalen med tynne
kanyler. 

14483 NaviTip 29 ga
50 stk. 17 mm

14448 NaviTip 29 ga
50 stk. 21 mm

14485 NaviTip 29 ga
50 stk. 25 mm

14493 NaviTip 29 ga
50 stk. 27 mm

EDTA 18 %

Produktbeskrivelse
Irriger alltid med 18% EDTA for å fjerne smear layer før kanalen
tørrlegges og før applisering av CaOH2. Flytende EDTA gir en
ren kanal og en optimal effekt av UltraCal (CaOH2). I tillegg
nøytraliserer EDTA den oksyderende effekten til natrium-
hypoklorid som kan føre til at resinsealere ikke herder.

Teknikk

16192 EDTA 18%
30 ml. IndiSpense

27 mm      25 mm        21 mm     17 mm

1. Kanalinstrumentering
(ingen irrigering eller
smøremidler). Smear
 layer intakt i kanalen.

2. Kanalinstrumentering
pluss natrium-hypokhlorid.
Smear plugs fortsatt
intakt.

3. Kanalinstrumentering
med både NaOCI og
EDTA. Smear er fjernet.
NB! Rene, åpne tubilis.

4. Nærbilde av figur 3.
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Endo-Eze® Endo Ruler

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Endo Rulers er engangs transparente linjaler for å måle
på røntgenbilder og bestemme arbeidslengden på filene.

14476 Endo-Eze Endo Ruler
25 stk.

ChlorCid®

Produktbeskrivelse
3 % natriumhypoklorid for desinfisering og irrigering 
i  rotkanaler. Bakteriedrepende og vevsned brytende.

Viktig informasjon
Hvilken prosent natriumhypoklorid har, er egentlig ikke så viktig,
bare man irrigerer nok. 3 % fjerner mer “ødelagt” vev enn 1 %.
Ved å bruke maskinelle filer fjerner du mer “ødelagt” vev og får
et bedre resultat enn ved bare å bruke manuelle filer.

Teknikk, Quick Drying Canals

15525 ChlorCid
30 ml IndiSpense

File-Eze®

Produktbeskrivelse
File-Eze er en effektiv 19% vannoppløselig viskøs blanding for
oppløsning, smøring og fjerning av debris ved rotkanal -
preparasjon. File-Eze fjerner debris og renser opp rotkanalen.
EDTA forenkler rotkanalprepareringen gjennom oppløsning av
kalsium i rotkanalveggene. File-Eze inneholder en passe mengde
smøremiddel for å minimere risikoen for filfraktur. File-Eze
 inneholder ingen peroksider og har en pH på 10–11 for optimal
EDTA-smøring. Ideell ved bruk av apekslokator. Gir optimale
arbeidsforhold.

Teknikk

16411 File-Eze Kit
4 x 1,2 ml. 20 spisser.

16412 File-Eze
30 ml IndiSpense

Consepsis 2 % klorheksidin

Produktbeskrivelse
Ved revisjoner og behandling av apikale periodontitter bør det i
den siste irrigasjonen være klorheksidin. Ved kombinasjonen av
NaOCl, EDTA og klorheksidin får man drept de bakteriene som
er resistente mot natriumhypokloritt. Ikke bruk klorheksidin som
inneholder såpe/olje. Dette vil legge seg som en film på kanal -
veggene og interferere bindingen mellom sealer og kanalvegg. 

Viktig informasjon
Consepsis skal ligge som et  innlegg i kanalen i 5 minutter. Sett
ned master points samtidig slik at denne også blir desinfisert. 

Teknikk

14438 Consepsis 2% klorheksidin
30 ml IndiSpense

Irriger kanalen med
ChlorCid gjennom
NaviTip eller Irrigator Tip.

Sett Capillary Tip på
Vacuum adapter og før
ned i kanalen. Beveg
Capillary inn og ut mens
du suger. Du kan både se
og høre hvordan væske
blir fjernet fra kanalen.

Bruk en papirpoint for å
kontrollere at kanalen er
tørr.

Appliser File-Eze direkte i
rotkanalen med Navi-
Tip.

Skyll og desinfiser med
ChlorCid.

File-Eze reagerer med
natriumhypoklorid som
vist på bildet, og letter
fjerningen av debris og
rengjøring.

Desinfiser preparasjoner
ved å applisere
Consepsis. 

Desinfiser kanaler ved
endodontisk behandling
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1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock

Produktbeskrivelse
Låser appliseringsspissen. Ideell til Consepsis og EDTA. 

Viktig informasjon
Om materialet ikke kommer gjennom spissen. Sett på ny
 appliseringsspiss – den er mest sannsynlig tett. 

18077 1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock Øk. pk.
100 stk.

18074 1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock
20 stk.

5 ml Plastic Syringe Luer Lock

Produktbeskrivelse
Sprøyte til irrigering. Passer til samtlige Ultradent spisser.
Kaldsteriliseres (120 °C).

17620 5 ml Plastic Syringe Luer Lock
10 stk.

Endo-Eze 27 ga Irrigator Tips

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Irrigator tip er en tynn fleksibel 27 gauge (0,40 mm)
kanyle med en unik åpning som motvirker at spissen tetter seg,
og eliminerer risikoen for at materialer presses ut gjennom apex.
Irrigator kanyler brukes sammen med 5 ml Luer Lock for endo -
dontisk skylling og kan bøyes til etter behov for lett tilgjengelig -
het i rotkanalen. 

14469 Endo-Eze Irrigator Tips
20 stk.

Capillary Tips

Produktbeskrivelse
Bøybare polypropylen-spisser. Brukes med Luer vacuum adapter
i endokanaler for å fjerne væske og applisering av UltraCal.

Teknikk 

15792 Capillary Tips, lilla
50 stk.

15793 Capillary Tips, grønn
20 stk.

Endo Silver Point End Forcep

Produktbeskrivelse
Små  tenger som brukes til å fjerne frakturerte stifter i rot -
kanaler, instrumenter og sølvstifter. Liten og tynn arbeidsspiss
gjør at man kommer langt ned i kanal åpningen og får godt grep
rundt det som skal fjernes. Kan også være god til  fjerning av
dyptliggende rotrester og små  frakturerte fragmenter ved
 ekstraksjon o.l.

13987 Endo Silver Point End Forcep
10841 Huey End Plier m/diamant

23 ga.

21 ga.

Fjern all karies. Sett på matrise, sett en
capillary tip i kanalen og
bygg opp tannen. 

Klipp av toppen på
Capillary tip. Den fester
seg ikke i kompositten
og er enkel å fjerne. 

Gjengitt med tilatelse av
Endospesialist Harald Prestegaard
MNTF, Sarpsborg

Sett på kofferdam.
For å få koffer-
dammen tett, bruk
OraSeal, evt. Block-
out Resin og lysherd. 

Ferdig endo-
behandlet og
 oppbygd tann.
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UltraCal™ XS™

Produktbeskrivelse
UltraCal XS er en vannbasert kalsiumhydroksydpasta med pH
12,5  og røntgenkontrast. UltraCal XS  inneholder 35% kalsium -
hydroksyd og kalsiumhydroksylapatitt. Kalsiumhydroksyd er
kjent som et anti bakterielt middel takket være høy pH såvel som
dets stimulerende legende effekt. UltraCal XS brukes som 
endodontisk innlegg i  rotkanalen mellom behandlinger. Enkel
og  kontrollert applisering rett fra sprøyten med Endo-Eze
 kanyler, Capillary kanyler eller NaviTip 29 ga. UltraCal XS tørker
aldri ut i forpakningen. 

Teknikk akuttbehandling

15431 UIltraCal
4 x 1,2 ml

Citric Acid 20 %

Produktbeskrivelse
Sitronsyre brukes i kanalen for å fjerne rester og løse opp
 kalsiumhydroksyd før applisering av gutta perka og  sealer. Man
oppnår en renere kanal ved bruk av sitronsyre enn kun ved bruk
av EDTA. Noe som er spesielt viktig ved bruk av sealer.

15502 Citric Acid 20 %
30 ml IndiSpense

NaviTip FX

Produktbeskrivelse
Unike 30 gauge spisser i 17 og 25 mm  lengde som  brukes
sammen med Citric Acid til både å skylle og børste i kanalen for
å fjerne rester av  kalsium hydroksyd.

Teknikk

16431 NaviTip FX 30 ga
20 stk. 17 mm

16432 NaviTip FX 30 ga
20 stk. 25 mm

Luer vacuum adapter

Produktbeskrivelse
Passer til standard vakuumsug. Brukes sammen med Capillary
Tips og minimerer tiden og antall papirpoints som brukes for
tørking av kanalen. Oppretthold et rent, tørt operasjonsfelt for
retrograde  fyllinger, eller fang inn den lille fukten i sulcus eller
approksimalt nær fyllingskanten med minimal luft blåsing og
 forstyrrelse.

14468 Luer vacuum adapter 
10 stk.

Micro Capillary™ Tips 

Produktbeskrivelse
Micro Capillary er en tynn plastkanyle (polypropylen) som er
ferdig bøyd, med kanaldiameter på 30 gauge. Settes på Endo-
Eze vakuum adapter for å suge opp væske i kanalen.

14920 Micro Capillary Tips
20 stk. 5 eller 10 mm

Rens raskt opp 2/3 av kanalen, 2-4 mm fra apeks. Bruk
UltraCal XS som innlegg i kanalen. Bruk UltraTemp som
 midlertidig materiale.

Vevet merket rødt fjernes ikke med konvensjonelle
 systemer. Infektert vev sitter igjen og begrenser virkningen
av antimikrobakterielle medikamenter. Ved å ikke fjerne
vevet øker potensialet for gjentagende smerter. Området
vist i rødt fjernes ved bruk av AET systemet. 

NaviTip FX rengjør raskt og
 effektivt i kombinasjon med 
20 % sitronsyre og fjerner
 kalsiumhydroksid.
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TriAway

Produktbeskrivelse
Nå kan du bruke appliseringsspissene du ikke klarer deg foruten
på din 3-veis sprøyte. TriAway engangsspisser til kontrollert
 applisering av vann og luft i små kaviteter og ved endodontisk
behandling.

11201 TriAway
20 stk.

Endo-Eze® Apical Files

Produktbeskrivelse
Endo-Eze Apical-filen brukes manuelt med "twist-pull"- eller lett
roterende bevegelse, og er  konstruert slik at de bare skjærer i
den apikale delen av kanalen. Bare de  ytterste 12 mm av filen er
avsmalnende; noe som gir en unik taktilitet, slik at du som
kliniker "kjenner hvor du er", og kan dermed sikkert og
 forutsigbart rense og forme de siste 3–5 mm apikalt. Filens
 avsmalning er en anelse  større enn ISO-taper for gutta perka
points, og sikrer dermed at disse først stopper når  spissen når
bunnen  (tugback).

14482 Endo-Eze Apicale files (manuelle) refill 
6 stk. 
nr. 10, sort 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm 
nr. 15, hvit 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm 
nr. 20, gul 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm 
nr. 25, rød 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm 
nr. 30, blå 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm 
nr. 35, grønn 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm  
nr. 40, sort 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm  
nr. 45, hvit 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm  
nr. 50, gul 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm  

Endodontic filholder 

Produktbeskrivelse
Autoklaverbare (121 °C) filholdere i sett av 6 for 
individuell behandling og enkel identifisering av filene. 
Unngå krysskontaminering.

22912 Endodontic filholder

Rocanal R3

Produktbeskrivelse
Rocanal R3 er en endodontisk sealer som effektivt hindrer
bakterie vekst, og sekundære periapikale komplikasjoner. 
I første fase av herdingen vil de aktive ingredienser diffundere
ca. 2 mm. Sementoverskudd forbi apeks tolereres godt og
resorberes av makrofagene. Inneholder orthophenylphenol som
er bakterie- og sporedrepende. Høy volum stabilitet gir gode
forseglings egenskaper. Resorberbar forbi apeks, bio kompatibel
og ingen vevsirritasjon. Appliseres med Lentulonål. Rocanal er
sølvfri.

16170 Rocanal R3
1-1 pk

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.

Viktig informasjon
Sprit av kofferdamduken med klorhexidinsprit ved
 endobehandling.

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

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

10276 Kofferdam ramme

Taper:
10–20 = 2 %
25–50 = 2,25 %

Tip Diameters = ISO
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LC Block-out Resin

Produktbeskrivelse
Et lavviskøst, blått pigmentert lyspoly meriserende resin som kan
brukes til forsegling av kofferdamduk. 

For ytterligere informasjon, se kapittel 7.

11836 LC Block-out Resin 
4 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips

11832 LC Block-out Resin øk. pk. 
20 x 1,2 ml, 20 Black Mini tips

OraSeal® Caulk & Putty

Produktbeskrivelse
Oraseal er et cellulosebasert materiale med fantastiske tetnings-
egenskaper ved kofferdambruk. Oraseal fester like godt til vått
som til tørt dentin, gingiva og kofferdam. Oraseal forblir plastisk
under hele behandlingstiden. Ingen ventetid på at materialet
skal stivne. Det er lett å fjerne etter ferdig behandling. 

Teknikk

11839 OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml

11848 OraSeal Putty
4 x 1,2 ml

ViscoStat

Produktbeskrivelse
En viskøs 20 % jernsulfat for blodstilling og kontroll av gingival
væske.

14731 ViscoStat
30 ml IndiSpense

18055 Dento-Infusor 
100 stk.

Ultra-Blend® Plus

Produktbeskrivelse
Ultra-Blend Plus er et unikt lysherdende materiale med  røntgen -
kontrast som inneholder kalsiumhydroksyd og  hydroksylapatitt 
i en uretandimetakrylatbasis. Brukes til  pulpakapping ved
reversibel pulpitt.

Viktig informasjon
Ved eksponering eller nær eksponering, informer pasienten om
muligheten av at tannen kan bli betent senere. Det finnes ingen
garantier. In vivo-tester viser meget gode resultater ved bruk av
dette materialet og protokoll.

Oppbevaring
Kjøleskap

15761 Ultra-Blend Plus 
4 x 1,2 ml

Micro Endo speil

Produktbeskrivelse
Lite speil med hensiktsmessig utforming og godt håndtak. Ideell
til bruk ved kirurgiske inngrep og ved bruk av mikroskop. Lett å
inspisere apex ved rotspissamputasjon og retrograd fylling.
Rhodium 3 mm rundt speil.

16104 Micro Endo speil

Appliser OraSeal Caulk med White Mini eller White Mac tip. Form til med fuktig
hanske, fuktig bomull eller fuktig instrument. Rotbehandling kan gjøres på rent
og tørt område.
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: Kl in isk  tekn ikk:
Stopp blødning med ViscoStat

Pulpakapping med Ultra-Blend Plus

Appliser ViscoStat med
Dento-Infusor for å
stoppe blødning.

Appliser Ultra-Etch
med 30 ga Nano Tip.
Ets i 15 sek.

Skyll med TriAway og
Black mini Tip

Appliser bonding iht
fabrikantens bruks -
anvisning. 

Lysherd.

Bruk 30 ga Nano Tip
og appliser et lag
Ultra-Blend Plus.
Lysherd 20 sek.
Appliser lag 2, og
repeter om nød -
vendig.

Appliser DeOx
 glyserin (oksygen
barrierre),  lysherd 20
sek. Gjennom DeOx
for å fjerne  okysgen
inhibisjons lag.

Puss retrograde
 fylling. Skrap/fjern
koagel i  ben -
kaviteten for å få
blødning før
 suturering.

Sug ut fuktighet 
med Capillary tip.

Små Endo-Eze vaku u m -
spisser finnes i flere
 størrelser. Sett på
ønsket type. For rot -
spiss amputasjon er nå
vakuumsuging mulig
med fullt  innsyn.

1. Bruk Ultra-Blend
Plus ved små
 perforasjoner hvor
blødningen kan
 stoppes ved hjelp av
Consepsis 2 %.

2. Appliser Consepsis
antibakteriell væske i
60 sek. og skrubb for-
siktig. Blås forsiktig,
ikke skyll.

3. Med Black Micro
tip, appliser Ultra-
Blend Plus på tørt
dentin ved eksponer-
ingsgrensen (eller
over tynt, rosa
dentin); dekk ekspon-
eringen og lysherd.
Minimer applisering
på dentin for å mak-
simere bonding -
muligheter senere.

4. Ets og bond iht.
fabrikantens bruks -
anvisning.

Liten pulpal eksponering 
Desinfiser først med
Consepsis 2 % klorhexidin
og lufttørk. Dekk med
 ytterst lite Ultra-Blend Plus
før  etsing og applisering av
dentinbonding.

Teknikk av karies til pulpa-perforasjon med etterfølgende endodonti 
1. Stopp blødning med ViscoStat.
2. Skyll og tørrlegg.
4. Appliser Ultra-Blend Plus over perforasjon/åpning til pulpa og lysherd.
5. Ets, skyll, bond, lysherd.
6. Appliser komposittfylling.
7. Åpne opp til pulpakammeret. Fjern kronepulpa. Legg eugenolpellet/UltraTemp.

113

9



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

UltraTemp™ Regular

Produktbeskrivelse
UltraTemp er en unik polykarboxylat midlertidig sement/
 fyllingsmateriale uten eugenol som  kommer i kremkonsistens
levert i Ultradent’s velkjente sprøytesystem. Gir de velkjente
 fordelene til  polykarboxylat som lav pulpairritasjon og gode
 forseglings-egenskaper. UltraTemp er vannoppløselig før
 herding og derfor lett å fjerne. UltraTemp er diffusjonsåpen for
vann, men stenger bakterier ute, samtidig som fuktighet fra
 saliva kan passere slik at man unngår dehydrering i
preparasjons området. Bruksområder for UltraTemp er
 midlertidig sementering av krone/bro som ikke skal stå mer enn
2–4 uker. UltraTemp  anbefales også som kvalitetsforsegling ved
endodonti mellom behandlingene. UltraTemp kan også brukes
som et rent  midlertidig fyllingsmateriale i små kaviteter.

Viktig informasjon
UltraTemp Regular er den eneste som kan  brukes i kombinasjon
med Opalescence Endo/Walking Bleach.
OBS! Ikke alle temporære sementer vil herde i kombinasjon med
blekematerialer pga. kjemisk reaksjon.

18120 Ultra Temp Regular
10 g. 20 stk. blandespisser 

Ivory Kofferdam klammer
Produktbeskrivelse
Mange av Ivory klammerne er unike i sin form og fremstilles for
å dekke de mest krevende situasjoner. Du vil alltid finne noen av
disse klammerne passende for praktisk talt alle situasjoner.
Spenningen i hvert enkelt klammer er om hyggelig fabrikk -
tilpasset med en riktig holdekraft på de tennene det er beregnet
for. De mest populære klammerne og som refereres til som
basics er: 00, 2,3, 8, 9, 14, 0, 2A, 8A, 12A, 14A, 1, 3, 7,
8A,13A og dekker de fleste rutineprosedyrer. Vi har i tillegg et
stort utvalg av klammere som vil hjelpe deg i vanskelige og
uvanlige kasus. Ivory Tiger klammere er identiske med de
regulære typer, men har seraterte kjever for å kunne gi et fast
og stabilt grep på tenner som er  preparert helt ned. 1T, 2A,
12A, 14T, 2T, 9T, 13A og 56.

Labial

6 9T 212 212SA
For labiale kaviteter på For labiale kaviteter For labiale kaviteter. For uvanlige formede
sentraler og hjørne- i hele fronten. Anterior servikal klammer. anteriort og i kasus hvor
tenner. For 2. premolar det behøves ytterligere
og 2. molar OK retraksjon av gingiva.

Premolar

0 00 1 1A
For tenner som er smale For små UK anteriort og Generelt bruk i OK. Kjeven Rotklammer. Skrånende
elongerte. Stor klammer- tenner som er uregel- passer til kurvaturen ved kjeve, griper roten på
bue, liten kjeve. messige i buen. Stor tannkjøttsranden. premolar, anteriore.

klammerbue, smal kjeve.

2 2A 27N
Generell bruk i UK. Samme For premolarer med Universal klammer for
som nr.1 men kjeven er kraftig rot. Bred kjeve. premolar. Kjeven tilpasses
flat slik at gingiva går fri. til kurvaturen på tann -

kjøttsranden.

Molar

3 4 5 7
Til små UK. Smale, flate Til små OK. Smale kjever Til store OK. Kjeven til- Generelt bruk i UK.
kjever for ikke å støte imot designet til å passe tann- passes til kurvaturen på Medium størrelse på kjeve
gingiva. halsen på runde tenner. tannkjøttsranden. og bue. Flat kjeve. Til 

tenner som virker firkantet.

8 8A 10 11
Generelt bruk i OK. For overkjeve, underkjeve Til små molarer med kort Til små molarer med kort
Runde tenner i overkjeven. molarrøtter. Fire punkts krone. Bukkal kjeve krone. Bukkal kjeve
Kjeven passer til kurvaturen grep på roten. Kjeven bredere enn lingualt. bredere enn lingualt.
på tannkjøttsranden, og legger kofferdam under (10=høyre;11=venstre) (10=høyre;11=venstre)
forhindrer rotering. gingiva når den slippes.

12A 13A 14T 26
Generell UK. Generell UK. Delvis erupterte tenner. Små UK molarer.

26N 27 28 56
Universal OK. Store molarer. Generell UK molarer. Alle store molarer.
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Tann Klammer
1 4, 5, 8, 8a,12a,14, 26N
2 4, 5, 8, 8a,12a,14A, 26N
3 4, 5, 8, 8a,12a,14, 14A, 26N, 56
4 - 5 0,1,1A, 2A, 27N
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 6, 9
12 - 13 0, 1, 1A, 2A, 27N
14 - 15 4, 5, 8, 8A,13A,14,14A, 26N
16 4, 5, 8, 8A,13A,14,14A, 14, 14A, 26N, 56

Tann Klammer
17 - 18 - 19 3, 7, 8A,12A, 14,14A, 27, 56
20 - 21 0,1A, 2, 2A, 6, 27N
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 00, 6, 9
28 - 29 0,1A, 2, 2A,6, 27N
30 - 31 3, 7, 8A, 12, 12A, 14,14A, 27, 56
32 3, 7, 8A, 14,14A, 27, 56

10278 Ivory Kofferdam Klammer
1 stk.

10279 Ivory Kofferdam spesialklammer
1 stk.

Kofferdam klammersett 

Produktbeskrivelse
Ivory kofferdam settet inneholder et utvalg av de mest brukte
klammere: 0, 2A, 8A,14, 2, 7, 9, 14A. Med disse klammerne
dekkes de fleste behov.

10277 Kofferdam klammersett
8 stk.

Kofferdam klammertang

Produktbeskrivelse
Ivory Hulltang 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 Kofferdam klammertang

Kofferdam hulltang

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

10273 Kofferdam hulltang

Kofferdam Template

Produktbeskrivelse
Template forenkler bruken av kofferdamduk betraktelig, ved at
man alltid får klippet til eksakt plasserte hull. Template legges
opp på kofferdam duken, og man markerer med en tusjpenn
hvor det skal klippes. Template kan sprittørkes.

10272 Kofferdam Template
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Opalescence® GO
Opalescence GO er for de pasientene
som ønsker en enklere og rimeligere
blekebehandling og som kun ønsker 
å «lysne» sine tenner eller som  
ønsker en oppfriskning av tidligere
blekebehandling.
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Se side 84 for mer informasjon.




