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Krone, bro og 
konusmaterialer

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

eCEMENT™

Produktbeskrivelse
BISCO’s eCEMENT er komposittsement satt i system som
 forenkler sementering av e.max og tilsvarende restaureringer.
eCEMENT er universalt og allsidig med lav filmtykkelse, røntgen-
kontrast, eksepsjonelle fysikalske egenskaper, og enkelt å fjerne
overskudd, gjør dette til den mest universale sementen på
 markedet.
Inneholder lysherdende sement til anteriore restaureringer og
dualherdende sement til posteriore restaureringer.
Komplett sett med alle komponenter som trengs.

Teknikk Gjengitt med tillatelse fra Bisco.

1. RESTORATION PREPARATION

2. TO TH PREPARATION

3. CEMENTATION

Etch restoration with PORCELAIN
ETCHANT. Apply a coat of silane.

After try-in, decontaminate internal
surface of restoration.

Choose either the SELF-ETCH, TOTAL-
ETCH or SELECTIVE-ETCH technique.

Scrub in two coats of ALL-BOND
 UNIVERSAL. Light cure.

Based on thickness on restoration,
choose either eCEMENT Dual-Cured or
eCEMENT Light-Cured Resin cement.

Seat the restoration and follow
recommended procedure for cleaning
margins. Light cure.
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Multi-Unit

C&B™
DUO-LINK

BisCem

Maryland

C&B
DUO-LINK

Ceramic

CHOICE™ 2

Composite

CHOICE 2

Fiber

BisCem
DUO-LINK

Metal

BisCem
DUO-LINK

PFM
Metal

BisCem®
DUO-LINK™

Feldspathic
Ceramic

DUO-LINK

Zirconia
Alumina

DUO-LINK
BisCem

Composite

DUO-LINK
BisCem

Indirect
Restorative
Materials

Recommended

ZIRCONIA OR ALUMINA

• Dual-cured cements are recommended as 
some light is accessible

• Creating a hydrophobic resin loving surface 
is attained by applying a primer such as 
Z-PRIME™ Plus.  This application significantly
enhances the bond strength between the 
resin cement and the dental substrate

• Dual-cured cements are ideal for crowns, 
bridges, inlays and onlays as some light is 
accessible

COMPOSITE

• Dual-cured cements are recommended as 
some light is accessible

• Any resin-cement is ideal as they have 
strong affinity to resin composite

• Resin adhesive liners effectively wet the 
composite surface

FELDSPATHIC CERAMIC

• The use of a total-etch adhesive system along with a resin 
cement provides the most effective placement of this type 
of restoration

• Light-cured cements are ideal for veneers to prevent shade 
shifting over time, also light is readily accessible through 
thin veneers

• Silanation of the ceramic is required

• Dual-cured cements are ideal for crowns, bridges, inlays and 
onlays as some light is accessible

METAL RESTORATIONS

• Adhesive resin cements (self-cured and dual-
cured cements) are ideal when little or no 
light is transmittable through restorative 
materials

• Cement should have a strong affinity to 
metal

• Self-adhesive cements are a good choice in 
retentive preparations
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SHORT CROWNS

• A total-etch adhesive and cement system 
should be used as the crown is highly 
dependent upon a maximum bond

• Priming the indirect substrate in mandatory

VENEERS

• A total-etch adhesive and cement system 
should be used as the veneer is highly 
dependent upon a maximum bond mostly
to enamel

• A light-cured cement will aid in preventing 
shade shifting

• Silane should be used to prime ceramics

• Z-PRIME Plus should be used to prime 
zirconia

POSTS

• Dual-cured or self-cured cements are recommended for 
metal posts as no light can be transmitted into the canal

• Dual-cured cements are acceptable for light-transmitting 
fiber posts, as light may initiate the set

• Self-adhesive cements are a good choice for both fiber and 
metal posts as it simplifies the bonding process in the canal

MARYLAND BRIDGES

• A total-etch adhesive and cement system 
should be used as the bridge is highly 
dependent upon a maximum bond

• Self-cured cements should be used since 
light exposure is limited
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Sementoversikt
Bisco har gjort det enkelt for tannlegen og tilbyr en produktlinje
med sementer som dekker alle behov ved sementeringen og
selvfølgelig, med absolutt nyeste teknologi!  

For å få optimalt resultat ved valg av restaurering må også riktig
sement velges. En sement dekker ikke alle kasus, derfor har
Bisco utviklet et konsept som dekker alle kliniske behov. 

Selv om det finnes tilfeller der en rekke materialvalg fungerer
like bra,er det også tilfeller hvor det stilles spesielle krav. 

Se tabellen nedenfor – ut i fra denne kan du velge rett sement
til rett restaurering.
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Gjengitt med tillatelse fra Dental Advisor
The use of lithium disilicate (e.Max) has become increasingly more pop-
ular the last few years for both anterior and posterior restorations.
Confusion, however, still exists in how these restorations should be
cemented to provide optimal aesthetics, retention, and fracture resist-
ance.  Although most of us may have different bonding agents and
cements already in our office that we could use, Bisco has made it very
easy to predictably cement these restorations by developing a lithium
disilicate cementation kit, named appropriately “eCement”.
This kit is very comprehensive and includes the adhesive agent, porcelain
etch, dentin and enamel etch, silane, and both anterior light-cure only
cement and posterior dual-cure cement.
The nice thing about this kit is that the quality of each of the compon-
ents is top notch.  So many times when a manufacturer puts a
cementation kit together, I throw out some of the included components
and replace them with ones that I feel are better.  This is not the case
with the eCement kit.
The porcelain etch is a 4 % buffered Hydrofluoric acid that is used to
either re-etch a lithium disilicate restoration after it is returned from the
lab, or to etch a CAD:CAM designed and milled in-office restoration
using Cerec.  The consistency and handling is very easy to use compared
to other HF acids.  The dentin and enamel etch is by far my favorite etch
on the market. Bisco named it “Select Etch” because the consistency
and viscosity is such that it can easily be limited to enamel only for those
that are using a self-etching adhesive and want to increase the bond to
enamel by etching, yet do not want to get any of the etchant on the
dentin. It also contains Benzalkonium Chloride which is an anti-microbial
agent that has been shown to improve the long term durability of the
dentinal hybrid layer.
The adhesive agent in this kit is Bisco’s new “All-Bond Universal”.  This
is an alcohol-based single bottle system that can be used with either the
total-etch or self-etching techniques. It is much different than any of the
other One bottle systems on the market. As a proponent of Total-etch, I
use this adhesive agent in conjunction with etching both the enamel
and dentin.
The dual–cure resin cement in the kit is one of the very best on the
market.  It works excellent with a “Tack & Wave” technique and the
excess easily peels away from the restoration margins after waving.  The
anterior light-cure only cement comes in two shades: Translucent and
Milky Bright.  This is the same cement that Bisco uses in their Choice 2
resin kit, and handles great and is easily removed from the margins after
using the Tack & Wave technique as well.  This kit does not include the
water-soluble try-in gels that would normally come in an anterior
cement kit, but if you like the way this cement handles and cleans up,
you could order the try-in gels from the Choice 2 kit.
Overall, this is an excellent system.  It includes everything you need to
bond in a lithium disilicate restoration including microbrush tips, mixing
wells, and all syringe tips.  The instructions are easy to follow with phot-
os and describe the use as a self-etch or a total etch system.  Expiration
dates are located on the bottles and syringes and remained even after
multiple wipes with a surface sterilization solution.
4 1/2 (out of five) Stars (Would have been 5 stars if try-in gels were
included).

15700 eCEMENT Adhesive Cementation System Kit
1 Dual-Syringe eCEMENT Dual-Cured Resin Cement
(Base/Catalyst, 8 g mixed), 1 Syringe eCEMENT Light-Cured
Resin Cement shade: TRANSLUCENT (4,5 g), 1 Syringe
eCEMENT Light-Cured Resin Cement shade: Milky Bright (4,5
g), 1 Bottle ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml), 1 Bottle PORCELAIN
PRIMER, silan (3 ml), 1 Syringe 4 % PORCELAIN ETCHANT (5
g), 1 Syringe SELECT HV ETCH w/BAC (5 g), Spisser, tilbehør
og Instructions/MSDS.

15701 eCEMENT Dual-Cure refill
8 g

15702 eCEMENT light-Cure refill
4,5 g

Nytt produkt

Intraoral Repair Kit

Produktbeskrivelse
Bisco har satt sammen et reparasjons-sett som inneholder: 
Z-Prime plus, Porcelain Primer (Bis-Silane), Porcelain Bonding
Resin, Dual cure opaquer, 9,5% Hydrofluoric acid (flussyre) og
Barrier Gel.

Klinisk bruksanvisning følger med. For mer info., se side 51.

14434 Intraoral Repair Kit
1 x Porcelain Primer, silan (3 ml), 1 x 9.5% Porcelain Etchant
(5 g), 1 x Barrier Gel (5 g), 1 x Z-PRIME™ Plus (2 ml), 
1 x Porcelain Bonding Resin (6 ml), 1 x Opaquer Catalyst (3 ml),
1 x Opaquer Base Universal (3 ml) og spisser.

Nytt produkt

Porcelain Etchant

Produktbeskrivelse
9,5 % buffret flussyre til reparasjon og/eller sementering av 
porselen/eMax.

OBS!
Vi må ikke få Hydrogenfluorid syre (HF – flussyre) på tannsubstans.
Dette gir utfelling av CaF som reduserer bonding med 60–70 %.
Dentin og emalje dekkes til med flytende kompositt (OpalDam fra
Ultradent, se side 91) eller Barrier Gel fra Bisco.

13986 Porcelain Etchant
5 g

UR2 Porcelain Etchant spisser (Black Disposable Plastic Tips)
30 stk.

Scan QR-
koden og se 
presentasjon 
av Intraoral 
Repair Kit
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Nytt produkt

Barrier Gel

Produktbeskrivelse
Gel som beskytter bl.a. tannkjøttet ved bruk av flussyre.

18531 Barrier Gel
5 ml. m/spisser

15479 All-Bond Blue Needle Tip
125 stk.

Nytt produkt

Z-Prime™ plus

Produktbeskrivelse
Z-Prime plus øker bondingverdiene betydelig mellom indirekte
restaureringer og komposittbaserte materialer. Du får overlegen
binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer.
Z-Prime plus “behandler” overflaten på Zirkonia slik at 
“forbindelsen” til vann utestenges. Forskning viser at fuktighet
svekker kronen drastisk. Z-Prime plus kan med fordel brukes til 
restaureringer som PG, kompositt, stift-sementering og intra-
orale reparasjoner. 

Viktig informasjon
Z-Prime plus skal ikke brukes til porselen.

Teknikk
Ved Zirconia kroner brukes Z-Prime Plus istedenfor silan.
Innsiden dekkes med Z-Prime plus (minst 2 lag) i 30 sekunder.
Blås forsiktig tørt før prøving i munnen, og minst 5 minutter før
sementering. Etter prøving i munnen må det ikke renses med
fosforsyre (fordi syren trekker ut zirkon molekyler fra overflaten)
men med aceton eller etanol. Må heller ikke prøve Zirconia
kroner i munnen uten priming med Z-Prime Plus først. Saliva
inneholder fosfat som også vil trekke ut zirkon molekyler fra
overflaten. Skal helst unngå sliping og sandblåsing av Zirconia,
dette kan endre materialets struktur, gi opptil 4,5 % økt volum
og overflate stress. Hvis bittjusteringer må gjøres skal det helst
gjøres på antagonist fordi zirkonia er hardt å slipe på (seigt
materiale).

Hvis du allikevel må gjøre mindre justeringer;
1. Bruk finkornede diamanter.
2. Poler med diamant pasta.
3. Legg et lag Z-Prime Plus på den slipte overflaten.
4. Hvis man skal sandblåse; 50 micron kornstørrelse og lavt
trykk.

Tips
Ved reparasjon av Zirconia: Før det legges høyviskøs kompositt
på en overflate primet med Z-Prime Plus, bør den først dekkes
med Porcelain Bonding Resin (eller erstatt Z-Prime Plus med
AllBond Universal). Dette fordi det tynne laget av Z-Prime Plus
ikke vil binde så bra når en høy viskøs kompositt presses utenpå.

14510 Z-Prime plus
1 x 4 ml

Rengjør restaurer-
ingen, skyll og blås.

Appliser 1-3 strøk.
Pensle godt over
hele flaten. 
Blås i 3-5 sek.

Fortsett med
sementering, bruk
en komposittbasert
sement som 
f. eks Duo-Link eller 
C&B sement.
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BisCem™

Produktbeskrivelse
En selvetsende, selvklebende dual-herdende resin sement frem-
stilt til sementering av kroner, broer, inlay/onlay og stifter. Lav
filmtykkelse, kun 22 my og med en bindingsstyrke på gjennom-
snittlig 15 Mpa gjør BisCem ypperlig til sementering av også
aluminiums- og zirkoniumkroner. BisCem er en fluor avgivende
sement, krever hverken etsing, primer, bonding eller annen
 preparering av overflaten. Enkel å bruke, kort tid i stolen, 
1 minutt og 40 sekunders arbeidstid og 4 minutters herdetid, gir
optimal binding til alle kjente dentale materialer. BisCem har
laveste filmtykkelse sammenliknet med tilsvarende materialer på
markedet. God røntgenkontrast gir enkel indentifisering ved
etterkontroll. Lett å fjerne overskudd. 

Oppbevaring
Kjøleskap

Viktig informasjon
BisCem som er igjen på blandeblokken vil kanskje ikke synes å
herde. Grunnen til dette er at oksygen hemmer polymeriserings-
prosessen. Du kan være trygg på at sementen vil polymerisere
(herde) på vanlig vis under restaureringen.

15640 BisCem duo-syringe
4+4 g translusent eller opak

: Kl in isk  tekn ikk:  
Teknikk for sementering av PG kroner og broer,  aluminiums-
og zirkoniumskroner, inlay/onlay og  kompositt

Preparasjon av tannen
NB! BisCem krever ingen etsing eller bonding på tannen 
1. Fjern midlertidig 
2. Prøv inn restaureringen 
3. Rengjør tannen med klorhexidin og pimpesten (Consepsis Scrub) 
4. Blås tørt, men ikke dehydrer. 

Sementering
NB! Aluminiums- og Zirkoniumkapper/kroner bør sandblåses
 innvendig i 15 sekunder, skyll og blås tørt.
Appliser BisCem på innsiden av restaureringen. For inlays/onlays
kan det være enklere å applisere sementen direkte på tannen. 
Plasser restaureringen i munn og fjern overskudd. 
Tips: For å forenkle fjerning av sement overskudd, lysherd 
i 3–5 sekunder. Fjern overskudd. Lysherd i 20–30 sekunder eller la
sementen herde kjemisk i 6 minutter.

Teknikk for sementering av stifter 
(prefabrikerte, støpte og fiber-stifter) 

Preparasjon av tannen
1. Følg fabrikantens bruksanvisning og preparer iht. denne. 
Etse- og bonding materialer kreves ikke. 

2. Prøv inn stiften. 
3. Rengjør stiften iht fabrikantens instrukser. 
4. Appliser sement på kanalveggene ved å bruke en fil, papir
point eller lentulonål og pensle på stiften. 

5. Plasser stiften og fjern overskudd. For å forenkle fjerning av
sement overskudd, lysherd kantene i 2–3 sekunder. Fjern
 overskudd.

6. Lysherd i 20–30 sekunder eller la sementen herde kjemisk 
i 6 minutter. 

7. Fortsett med oppbygging av tannen ved bruk av for eksempel
BisCore. 

Fjern midlertidig Appliser BisCem 
på innsiden av
restaureringen.

Plasser restau -
reringen i munn.

Lysherd i 3–5
sekunder. Det for-
enkler fjerning av
sement-overskudd.

Fjern overskudd. Lysherd trans -
lusente restaurer-
inger i 20–30
sekunder.
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Choice™ 2

Produktbeskrivelse
Lysherdende sement kun til sementering av laminater. Overlegen
fargestabilitet, en kritisk faktor ved estetisk tannbehandling.
Ideell  film tykkelse, høyt innhold av fillerpartikler og binding-
styrke på 20 Mpa er ideell til sementering. Leveres i 7 Vita®

 farger med korresponderende vann oppløselige innprøvingspastaer
og i chromafargene translusent, milky  opaque og white opaque.

Teknikk
Sjekk ferdige laminater for sprekker og defekter med luper og
lysboks/Microlux (se side 76). Hvis det er sprekker, må tekniker
reinvestere laminatet og brenne det under vakuum. Bare glans-
ing holder ikke. Så renser vi med aceton/ethanol, etser med
bufret flussyre 4,5–9,5 % i 90 sekunder. Etter etsing fjernes
 salter som har dannet seg på overflaten med vanlig fosforsyre.
Overflaten behandles med to-komponent silan (Bis-Silane fra
Bisco) i 30–60 sekunder, lufttørkes for å fordampe etanolen.
Nå først kan laminatene prøves i munnen. Bruk Bite-X (rød pasta
som er vannoppløselig/glyserin, se side 67) for å se etter interfer-
enser.  Alle justeringer må gjøres på tannen. Bruk vanlig lysherd-
ende Choice 2 cement som «try-in paste» for å få korrekt farge.
Hvis fargen er bra, renses sementen ut med aceton, i to kar for
god rensing. Trenger ingen ny silanisering, bare et tynt strøk
Porcelain Bonding Resin (uten HEMA: viktig, HEMA tar til seg
vann og misfarger, se side 131), velg farge i Choice 2. Laminatet
legges så under et lystett lokk, mens vi behandler tannen. Vi
bruker alltid lysherdende sement i fronten, med mindre
 laminatet eller kronen er svært tykk og/eller opaque 
(dual herdende sementer kan lettere misfarges, da disse har
 aromatiske amin initiatorer som lettere oksideres enn amin
 initiatorer i lysherdende sementer).
Tennene pusses med oljefri pimpesten. Begynn eventuelt med
de to centralene, isolerer nabo-tennene med gjengetape eller
tynn metallstrips (shim stock). Etser emalje/dentin 20–30
sekunder og renser min. 10 sekunder med vann. Fjerner over-
skudd av vann, men ikke tørk ut tennene. 2 lag med All Bond
Universal (eller All Bond 3) skrubbes inn, blåser forsiktig for å
fordampe etanolen, lysherdes i 10 sekunder. Plasser laminatene
forsiktig med svakt fingerpress på begge sentralene samtidig. Se
til at det er sementoverskudd overalt, hvis ikke; ha i mer sement.
Hold laminatene på plass og herd 1–2 sekunder overalt («on
and off»). Grovoverskudd fjernes med scalpel no. 12 blad (eller
skarp curette) labialt og distalt. Beholder resin mesialt mellom
centralene for å stabilisere. Fullherding 30 sekunder labialt og
30 sekunder palatinalt. Lenger herding kan være nødvendig hvis
det er tykke laminater. Nå fjerner vi det resterende overskudd,
men beholder fortsatt overskuddet mesialt for stabilisering, til
alle laminatene er festet. Overskuddet fjernes alltid fra laminatet
mot det gingivale for å unngå chipping. Så bonder vi to og to
laminater distalt for centralene; en side av gangen. Når alle
laminatene er bondet, pusses overganger med fine diamanter
og strips. Avslutter med diamant polish pasta på børste. Jiffy
proximal saw (se side 67) er egnet til å fjerne overskudd mesialt.

15663 Choice 2 Starter Kit
4,5 g, 1 stk. A2, 3 stk. Translucent og 1 stk. Milky Bright, 
1 x 5 g UNI-ETCH, 1 x 5 g Porcelain Etchant 9,5 %, 2 x 6 ml
Bis-Silane, 1 x 6 ml ALL-BOND Universal™, 1 x 6 ml Porcelain
Bonding Resin, blandekopper, appliseringsspisser og 
bruksanvisning/HMS-blad.

UR2 Choice 2 Refill
4,5 g A1, A2, A3, B1, B3, C2, D2, Translucent, 
Universal Opaque eller Milky Opaque. 
NB. Husk å oppgi farge ved bestilling.

: Kl in isk  tekn ikk:  
Choice 2 – Preparering av porselenlaminater

Choice 2 – Preparering av porselenlaminater

Preparering av tannen
• Rengjør tannen med klorhexidin og pimpesten, skyll og blås. 
• Ets emalje og dentin med fosforsyre i 15 sekunder. Skyll godt.
Ikke dehydrer. Tannen skal være fuktig. 

• Appliser bondingmateriale:

All Bond 2 brukere; Bland Primer A og B (1:1) og appliser 2–3  fort -
løpende strøk på tannen (flere strøk kan bli nødvendig om mye
dentin er eksponert) Blås. Overflaten skal skinne. Lysherd i 3–5 sek.
Appliser et tynt lag med D/E resin og blås tynt. IKKE lysherd! 

One-Step brukere; Appliser 1–2 fortløpende strøk med One-
Step på tannen. Blås og lysherd i 10 sekunder.

Sementeringsprosedyre

De 3 “value”-baserte
fargene, som her
vist på 11 med
Translusent, er
 meget anvendelige.

Her er det brukt
Milky White. Den er
hvitere, men fargen
endres ikke (se over -
skudd cervikalt).

White opaque gir et
betydelig lysere inn-
trykk og brukes til
sterkt misfargede
kasus.

Laminatet må
være etset med
flussyre.

Pensle på 1-2 lag
med silan på inn-
siden av laminatet.
Vent i 30 sekunder
og blås. 

Rengjør tannen
med klorhexidin
og pimpesten 
(Consepsis Scrub),
skyll og blås. 

Velg farge, og skyll grundig med vann
ideelt i Ultrasonic med destillert vann
og/eller etanol/isopropyl alkohol i 2–3
minutter) og blås tørt. 

Prøv inn laminatet.
Appliser eventuelt
Try-In Paste og press
forsiktig på plass.

Appliser et tynt lag
med Hema-fri resin,
Porcelain Bonding
Resin på  innsiden
av laminatet. Ikke
 lysherd. 

Appliser Choice 2
på innsiden av
laminatet. Ett og
ett laminat plasser-
es i munn med
passivt trykk. 

Lysherd i 3–5 sek.
for å feste laminat-
et. Fjern overskudd
av sement. Lysherd
hver enhet i 40 sek.
lingualt og fasialt. 

Før Etter
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Bis-Silane™

Produktbeskrivelse
Bis-Silane er et to-komponent etanolbasert silan, med pålitelig
holdbarhet, fordi silanet aktiveres og hydroliseres først når det
blandes og sikrer dermed effektiv binding til porselen. Silanisering
er et viktig moment i bestrebelsen på å skape  velbondede keramiske
restaureringer. Silanbehandling er spesielt viktig for å unngå
kantmisfarging. Det er lett å  silanisere, men vanskelig å vite om
silaniseringen er effektiv. En tommelfingerregel sier at den etsede
porselensflaten skal se like frostaktig ut etter silanisering (se bildene
over). Det er vanskelig å finne årsaken til en mislykket silani sering,
men det som ofte skjer er at  innholdet i flasken  forandres til en
uvirksom polysiloksan som motvirker en bra binding. Dette skjer
med en-komponent silan som er såkalt prehydrolysert. 

15653 Bis-Silane 2-part primer
6+6 ml

Porcelain Bonding Resin

Produktbeskrivelse
Et hydrofobt og HEMA-fritt resin til reparasjon og sementering
av porselensrestaureringer. Materialet gjør at vann/fuktighet
ikke penetrerer og  dermed elimineres risikoen for farge -
endringer/misfarginger. Sørger også for at sementen flyter –
spesielt viktig ved sementering av laminater.

Viktig informasjon
Fjern HEMA fra alle dine porselensbundne retaureringer. Ikke
bruk et D/E-resin eller bondingmaterialer som inneholder HEMA
da dette på sikt vil gi misfarginger.

15831 Porcelain Bonding Resin
6 ml 

Nytt produkt

Uveneer™

Produktbeskrivelse
Uveneer er autoklaverbare instrumenter og et flott hjelpemiddel
til både kosmetisk og generell tannbehandling. Hvert instrument
kan kjøpes individuelt eller som et introsett.
Se også side 77.

Bruksområder og teknikkbeskrivelse:
• Mock up – du kan demonstrere/vise resultatet til pasient før
du starter behandling uten å etse eller bonde. 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.  

• Temporære veneer – Bruk Uveneer til å lage midlertidige
laminater mens du venter på dine porselens laminater.
Punktets og bond, slik lager du en temporær veneer av
 kompositt, akkurat som du gjør med det permanente  laminatet
– ingen behov for oppvoksing eller ekstra laboratoriekostnader.

• Alle kl 4. og 5. kasus.
• Måleinstrument for “gum lift” kasus. Du oppnår  perfekt form
og ideell lengde. 

• Oppvoksing på modell før man starter på store arbeider.

17756 Uveneer kit
32 stk.

UR2 Uveneer refill
1 pk.

Før silanisering Etter silanisering

Scan QR-
koden og se 
presentasjon
av Uveneer 
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Duo-Link™

Produktbeskrivelse
En translusent, dualherdende komposittsement spesielt fremstilt
til bruk ved estetiske restaureringer i  porselen og kompositt som
inlay/onlay og kroner. Duo-Link’s tranlusens gjør at den passer
inn uten å påvirke fargen på restaureringen. Avansert filler-
teknologi gir stor forbedring av slitasje sammen lignet med andre
sementer. I tillegg når du bruker dualteknikken kan du punkt -
herde restaureringen, og lettere fjerne det ikke herdete over-
skuddet. Ved bruk av duo-syringe elimineres luftblærer.

Før Etter

Viktig informasjon
Dualherdende sementer herder kjemisk. Lysherd eventuelt kun
kantene. Derfor trenger ikke  Duo-Link igangsettes med lys, den
herder kjemisk!

16606 Duo-Link Duo-Syringe
4+4 g base/catalyst, 15 mixing tip

16608 Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
30 stk.

15655 Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips
30 stk.

C&B™ Luting Cement 

Produktbeskrivelse
C&B sement er en kjemisk, lavviskøs resinbasert sement,
 fremstilt for å gi maksimal adhesjon til kroner, stifter, broer og
restaureringer med dårlig retensjon, som for eksempel Maryland
broer. C&B sementen har en klinisk fordel ved at arbeidstiden
kan justeres. Ved å forandre på base/katalyst forholdet, kan
arbeidstiden reduseres eller økes alt etter ditt behov. C&B
sementen leveres i to farver. C&B opaque for maskering av
metaller og C&B Natural (A2) med fluor.

Viktig informasjon
De fleste tror at arbeids- og herdetiden på resinsementer
bestemmes av katalysatormengden, slik at mer katalysator gir
raskere herding. Forholdet er imidlertid et annet. Det er kilden
og konsentrasjonen av aminer som påvirker herde tiden.
Catalyst/baseforholdet kan økes til ca. 3:1 uten at de fysikalske
egenskapene forringes. Økning utover dette anbefales ikke. 

Teknikk, sementering av stift/konus:
1. Ets kanalen og tann med 37% fosforsyre.
2. Skyll godt med vann. Ekstra skylling i kanalen.
3. Tørrlegg lett, bruk papirpoints ned i kanalen
4. Appliser One-Step/All-Bond Universal.
5. Tørrlegg med luft.
6. Tørrlegg med papirpoints.
7. Lysherd i 10 sekunder.
8. Sementer med kjemisk eller dualherdende komposittsement.

15488 C&B Luting Cement 1-1 pk.
4+4 g base/catalyst

16605 C&B Duo-Syringe 
4+4 g base/catalyst, 15 mixing tip

16608 Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips
30 stk.

15655 Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips
30 stk.
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Nytt produkt

Core-Flo™ DC

Produktbeskrivelse
Med Core-Flo DC har du ett materiale til pilaroppbygging, 
stiftsementering og til store klasse 2. fyllinger. Core-Flo DC har
røntgenkontrast, inneholder fluor og fås i både A1, opak hvit og
blå for å imøtekomme alle krav til både indirekte – og direkte
teknikk. Ingen krav til minimum eller maksimum tykkelse. Ved
klasse 2. fyllinger, fyll opp med Core-Flo DC til dentin – emalje-
grensen, lysherd, appliser kompositt etter valg. Styrken og det
lave vannopptaket sikrer et sterkt fundament for kroner og
direkte restaureringer – slipes (cuts) som dentin! Core-Flo renner
ikke, enkel applisering, forenkler pilaroppbygging – og
 sementeringsteknikken betraktelig! Lav krymping gjør Core-Flo
ideell til store kaviteter. God flyt uten blærer gjør Core Flo ideell
til stiftsementering.
Se også side 56.

Teknikk 

Styrke og lavt vannopptak sikrer et sterkt fundament for kroner
og direkte restaureringer - ”cuts just like dentin”. Tiksotropt
materiale sikrer en nøyaktig 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.

15052 Core-Flo DC
Natural/A1, 8 g

15053 Core-Flo DC
Blue, 8 g

15054 Core-Flo DC
Opaque white, 8 g

22375 Dual Syringe Dispenser

Bis-Core™

Produktbeskrivelse
Dualherdende kompositt for konusoppbygging. Basepastaen er
høyviskøs, lysherdende og enkel å applisere og forme med 
håndinstrumenter. Katalystpastaen er mer tyntflytende, og gir
etter blanding med basepastaen, en dualherdende kompositt
med en konsistens som er ideell for sprøyteapplisering. Dette
gjør det mulig å gjøre en initialherding med lys slik at en unngår
renning, og så la den endelige herdingen skje kjemisk. Dette er
spesielt nyttig i over kjeven. Bis-Core har fillerpartikler av barium-
og strontium glass i et BIS-GMA resin, som gir utmerkede  
bruksegenskaper. Trykkstyrke på 40.000 psi og strekkfasthet på
8000 psi sikrer en oppbygging med høy styrke som samtidig er
lett å preparere. Bis-Core har utmerket røntgenkontrast.
Optimal binding til både tannsubstans og metall. Bis-Core gir
deg en konus med maksimal retensjon og trykkstyrke og
minimal risiko for mikrolekkasje.

Teknikk Dualherdende metode
1. Bland base og catalyst i 15 sekunder til en homogen blanding
2. Bruk en Centrix sprøyte eller et instrument og appliser materialet
rundt stiften og adapter Bis-Core tett på rotoverflaten. La materialet
herde kjemisk eller initialiser herdingen med lys i 20 sekunder per flate.

Teknikk Lysherdende metode
1. Appliser den lysherdende base pastaen som i pkt. nr. 2 ovenfor og
lysherd 40–60 sekunder fasialt, lingualt og okklusalt.

2. Bis-Core kan prepareres med roterende instrumenter med en gang
etter herding.

15642 Bis-Core 
5+5 g base/katalyst

Core-Flo er lettflytende, kjemisk herdende (dual-
herdende) kompositt som først herder mot kavitets -
veggen slik at krympingen som forårsaker spalter,
ikke skjer her! Forbedret marginal tilslutning for-
hindrer mikrolekkasje. Bruk gjerne V-ring matrise-
system for optimal approksimal kontakt og riktig
anatomi.

Lysherdende kompositt.

Core-Flo herder uavhengig av lyskilde, tykkelse på
materiale og opasitet. Du sparer tid!
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Nytt produkt

Inspire

Produktbeskrivelse
Noen temporære er mer temporære enn det du ønsker at de
skal være. De frakturerer og må erstattes eller repareres mens
du fortsatt venter på den permanente erstatningen. Inspire er en
fleksibel “kompositt” til midlertidige kroner, broer og fasetter.
Inspire har en utvidelseskoeffisient som er mye lavere enn
 tilsvarende 10:1 bisakryl baserte materialer slik at den motstår
frakturer –  spesielt viktig ved broer med langt spenn. Når du
 lager single kroner og vil ta alle ut som en bro, slipper du at det
knekker når du bruker Inspire. Når innførselsretningen ikke er
preppet som en bro er det viktig at materialet er sterkt, men
samtidig fleksibelt. Kjemien i Inspire sikrer et minimalt oksygen
inhibisjonslag som gjør det rensligere å jobbe med. Ingen
krymping eller varmeutvikling, gjør det komfor tabelt for pasient-
en og det kliniske resultat er presis tilpasning hver gang. Inspire
 leveres i A1, A2 og A3,5.

Dette uttaler en av dine kollegaer
Bisacryl for temporære kroner og broer. Fleksibelt materiale som krymp-
er lite og er dermed enkel å bruke på store broer så vel som single kron-
er. Rask herdetid og enkel å polere. Mitt foretrukne valg over 15 år.

Tore Berset, Tannlege MNTF, Harstad

13964 Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A1

13939 Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A2

13938 Inspire Esthetic Provisional Composite
71 g automix patroner, A3.5

13942 Inspire Mixing Tips
100 stk.

13943 Blandepistol
4:1/10:1

: Kl in isk  tekn ikk:  
Temptation midlertidig kroneteknikk 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

1. Inspire fylles i en TempTray-skje. Ta avtrykk før  preparering og
la Template herde i 30 sekunder.

2. Fyll Template med Inspire (fig. 1) og appliser over
 preparasjonen. Herdes uten bevegelse i 2 min (fig. 2).

3. Overskudd fjernes (fig. 3) og deretter slip lett innvendig for å
gi plass til sement. Oxygen inhibisjonslag fjernes med alkohol.
Den midlertidige restaureringen kan nå prøves inn, og eventu-
elt justeres i okklusjon, før den poleres.

4. Bruk Intro flytende kompositt for å etterfylle ved behov om
det er blærer etc. eller for å rette opp kanter eller forbedre
kontakter. 

5. Den midlertidige restaureringen sementeres. Inspire gir deg på
en enkel og effektiv måte en midlertidig restaurering med
fremragende estetikk og styrke. 

Inspire Ultra Light teknikk

BisCover LV midlertidig broteknikk

Prøv inn provisoriet. Appliser BisCover        Lysherd i 30 sekunder 
LV pr. enhet.

Resultat

Ta ut farge. Appliser Inspire 
i en matrix
(Template), 
appliser intraoralt
og lysherd.
Optimal farge og
passform og lite
overskudd.

Trimmet og polert
med BisCover LV.
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BisCover™ LV

Produktbeskrivelse
Øyeblikkelig høyglans og perfekt forsegling. En enkomponent,
lysherdende lakk, som vil forsegle og polere  provisorier på
sekunder. BisCover sikrer en fullstendig herding uten å  etterlate
seg et oksygen inhibisjonslag, og gir et holdbart og  ”levende”
provisorium. Lysherdes i 40 sekunder for å unngå gulning.
Se også side 58.

15662 BisCover LV
3 ml

True-Grip Adhesive Tips

Produktbeskrivelse
For enkel innprøving av laminater. 
Se også side 101.

12345 True-Grip Adhesive Tips
50 stk.

Cling2™

Produktbeskrivelse
Eugenol fri, temporær sement tilsatt polycarboxylat resin for
optimal binding og forsegling. Enkel å fjerne fra preparasjonen.
Leveres i pastaform. Ideell til sementering av midlertidige kroner,
broer, inlay og onlay. Arbeidstid: 30 sek., herdetid: 60–90 sek. 

Dette uttaler en av dine kollegaer
Midlertidig sement for kroner og broer. Retinerer godt. Lett å fjerne
overskudd, forsegler godt og hindrer dermed misfarging, ising og ube-
hag for pasient i midlertidig fase. Kort sagt et materiale som tilfredsstiller
alle behov jeg som tannlege har til en temporær sement.

Tore Berset, Tannlege MNTF, Harstad

16042 Cling2

10 ml
16043 Mixing tips, 100 stk.
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Template Ultra Quick 
Matrix Material

Produktbeskrivelse
Template gir deg et nøyaktig og detaljert avtrykk og eliminerer
behovet for justeringer på dine temporære kroner og broer. Ta
et avtrykk med Template før preparering. Herdetid kun 30
sekunder. Ingen utrøring. Kommer ferdig i patroner. Metoden
de fleste bruker til å fremstille provisorier er ofte  tidkrevende og
unøyaktig. Ved bruk av putty eller alginat øker arbeidstiden med
4–5 minutter og kanskje opp til 10 minutter – kun ved å vente
på at materialene skal herde. Template matrix  er ypperlig
hjelpemiddel for fremstilling av midlertidige laminater, kroner og
broer.
Se også side 41.

13944 Template
4 x 50 ml  

13945 Template øk. pk.
12 x 50 ml

13963 Template øk. pk.
36 x 50 ml

TempTray™

Produktbeskrivelse
Med TempTray kan du ta avtrykk av opptil 5 tenner. Brukes
anteriort, posteriort, over og under. Tilpasses enhver pasient.
Stabile og kostnadseffektive i forhold til 
ustabile plastskjeer som gir ustabile avtrykk.
Se også side 41.

13946 TempTray
100 stk.

13966 TempTray
250 stk.

: Kl in isk  tekn ikk :
Template – Provisorisk Matrix

Template – Lingual Matrix

Appliser Template
i en TempTray
 eller lignende.

Plasser skje og
Template
 intraoralt 
(30 sekunder).

Et nøyaktig og
detaljert avtrykk.

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.
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Affinity™ Crystal Clear

Produktbeskrivelse
Affinity Crystal Clear er et transparent, resinbasert silikon matrix
materiale som du kan lysherde rett igjennom og  forenkle frem-
stillingen av temporære laminater. Lett å applisere, du  unngår
interproksimalt og gingivalt overskudd. Fordi den er krystallklar
kan du sette matrixen på plass i munnen og sjekke underskudd
og blærer før herding av provisoriet. Arbeidstid er 45 sekunder
og herdetid er 90 sekunder.  
Se også side 42.

10937 Affinity Crystal Clear
2 x 50 ml

Clear Impression Trays

Hel underkjeve Universal anterior Hel overkjeve

Produktbeskrivelse
Clear Impression Trays brukes til fremstilling av temporære
laminater, i kombinasjon med Affinity Crystal Clear. Clear
Impression Trays er uperforerte og transparente som gjør det
mulig å lysherde kompositten gjennom skjeen. Leveres i partiell
front, hel over- og  underkjeve. 
Se også side 43.

16045 Clear Impression Trays
25 stk. medium lower

16044 Clear Impression Trays
25 stk. medium upper

16046 Clear Impression Trays
25 stk. anterior upper og lower

: Kl in isk  tekn ikk :
Affinity Crystal Clear – Estetikk og funksjon

To sentraler med
diastema behandles
med porselens
 fassetter.  

Fyll opp en klar,
uperforert skje med
Affinity Crystal
Clear. 

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

Crystal Clear er
trimmet bukkalt 
5 mm gingivalt for
preparasjonsgrensen.
Palatinalt trimmes
den 1 mm gingivalt
for planlagt
 preparasjonsgrense.

Appliser en tynt -
flytende kompositt
bukkalt. Start
insisalt og jobb mot
det cervikale. 

Punktets med
 fosforsyre for best
mulig  retensjon.

Plasser matrix intraoralt og adapter med et lett trykk insisalt og
bukkalt. Lysherd hver preparasjon fra den bukkale siden av
matrixen, 5 sekunder per tann. 

Mimimalt med overskudd som legger seg cervikalt og lett kan
fjernes med et instrument. 



UltraTemp™

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 

Porcelain Etch 

Produktbeskrivelse
En bufret viskøs flussyre til bruk intra- og ekstraoralt. Brukes til
etsing av porselen eller gamle komposittfyllinger før bonding og
reparasjon. Porcelain Etch brukes til fasetter, innlegg etc. etter-
fulgt av silan og bonding materialer hvor dette er indikert.

13982 Porcelain Etch Kit 
2 x 1,2 ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silan, 
20 Black Mini Brush og 20 Inspiral Brush tip

13984 Porcelain Etch refill  
4 x 1,2 ml

13985 Silan
4 x 1,2 ml og 

14626 Black Mini Brush tip
100 stk.

: Kl in isk  tekn ikk:  
Teknikk UltraTemp

Porcelain Etch – Reparasjon av frakturert porselen

1. Ets det preparerte porselenet i ett minutt med flussyre.
2. Skyll og blås tørt. 
3. Appliser Silan i et minutt og blås (ikke skyll).
4. Følg på med egnet bonding materiale.
Om applisering av kofferdam ikke er mulig, bruk EtchArrest.
Velg egnet komposittmateriale for å komplettere
 restaureringen.

1. Bland og applis-
er samtidig.

2. Overskudd
fjernes lett med en
våt bomullspellet
el.l. før fullstendig
herding. Etter 2–3
minutter herding
subgingivalt, er det
lett å fjerne.

3. Ved fjerning av
midlertidig, som
vist her, 2 uker
post-operativt, er
det fortsatt sement
igjen på både tann
og�provisorium.

4. Store mengder
sement lar seg lett
fjerne. Noter deg
det fine tann -
kjøttet. Mild mot
gingiva/bløtvev.

5. En pussepasta (vi
anbefaler
Consepsis Scrub)
med gummikopp
eller enda bedre,
ICB børste som vist
her.
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MicroEtcher IIA

Produktbeskrivelse
Ny og forbedret sandblåser. Slankere design. Autoklaverbar. 
360 ° roterende og utbyttbar dyse. Anbefales av ledende klinik-
ere som et absolutt “must” på klinikken. MicroEtcher sandblåser
øker bindingstyrken med opptil 400 % Sandblåsing er raskt og
enkelt og krever kun en prosedyre på få sekunder. Indikasjons -
områder er alle metaller, kompositter, porselen m.m. Selv om
sandblåsing øker bindingstyrken til porselen anbefales i tillegg å
bruke Porcelain Etch (flussyre). MicroEtcher er også ypperlig til
 rengjøring av kroner før sementering og til preparering av kom-
positt før bonding.

Viktig informasjon
Rengjør alltid med fosforsyre etter at Microetcher er brukt, det
være seg intraoralt eller ekstraoralt.

20843 Microetcher

Sand-Trap 

Produktbeskrivelse
Sand-Trap er en “sandfanger” som er uunnværlig når man
sandblåser intraoralt. Kobles til vakuumsuget og fanger opp all
overskuddssand, slik at du unngår sandsprut. Sand-trap kan
autoklaveres opptil 4–5 ganger.

13030 Sand-Trap 
15 stk.

Aluminium Oxide 

Produktbeskrivelse
50 micron sand til sandblåsing intra- og ekstraoralt.

13841 Aluminium Oxide 
450 g

Microetcher Hurtigkobling 

Produktbeskrivelse
Hurtigkoblingen er en såkalt quick-connect som gjør det enkelt
å ta med seg Microetcher sandblåser fra stol til stol.

20845 Hurtigkobling

Microcab/Macrocab

Produktbeskrivelse
Med Microcab/Macrocab støvkabinetter kan restaureringer
 sandblåses på tannlege kontoret. Filteret vil suge opp all sanden
og kan enkelt tas ut for tømming. Innebygget lys og vifte.

20844 Microcab
LxH: 30 x 20 cm

20846 Macrocab
LxH: 38 x 20 cm
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Easy Pneumatic Crown 
and Bridge Remover II

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
perma nent sementerte konstruksjoner. Risikoen for aspirasjon
eller frakturerte preparasjoner er  minimale. Easy Remover II
brukes kun med en hånd. Den andre hånden er fri for å sikre
konstruksjon og støtte avtageren for rett  uttaksretning.
Avtagingen skjer med bakoverrettede korte impulsslag.  
Slag lengden er 1,0–1,2 mm og slagkraften er kontrollert.
Derigjennom separeres sement eringen og kronen eller broen
kan tas av raskt og skånsomt. Easy Remover II leveres med
utbyttbare kroker, konstruert for ulike kroner og brokonstruk-
sjoner. Easy Remover II kan autoklaveres og er praktisk talt
 vedlikeholdsfri. Kobles rett på luft og anbefalt arbeidstrykk er
40–60 psi (tilsvarende 2,8–4,2 kg/cm3). Eneste kronefjerner som
brukes med trykkluft og justerbar styrke. Dette gjør at perman-
ent sementerte kroner og broer kan fjernes uten å ødelegges og
kan dermed brukes om igjen. Fullstendig  vedlikeholdsfri.

Viktig informasjon
Håndtaket kan autoklaveres i sin helhet.
1. Ta av gummitetningen før autoklavering.
2. Ta av kroken. Børst eller tørk den ren for synlige rester. Bruk
steriliseringsvæske eller ultrasonic før autoklavering.

3. Børst rent eller tørk av håndtaket før autoklavering.

Installering
1. Steng av vanntilførselen.
2. Koble Easy-Remover til turbinen.
3. Velg ut riktig krok.
4. Lås kroken i holderen med hjelp av vedlagte nøkkel, etter at
du har stilt inn krokens arbeidsvinkel. Ikke dra
mutteren for hardt. 

Justering av slagkraft
Aktiver alltid fotkontrollen før du trykker på avtagerknappen.
Prøv deg frem til du finner innstillingene som passer deg best.

Alternativ 1.
Trykk inn fotkontrollen for maksimalt utslag. Det er ikke
 nødvendig å slippe fotkontrollen mellom slagene. Vri justerings-
ringen for å finjustere trykket. 

Alternativ 2.
Trykk inn fotpedalen og slipp delvis for å bestemme trykket, vri
justeringsringen for finjustering av trykket. Begynn arbeidet med
laveste innstilling av justeringsringen. Om det trengs, øk trykket
etterhvert ved å vri ringen mot +.

22403 Easy Pneumatic Crown and Bridge Remover II – Basic Kit
1 x broavtagerkrok, 2 x kroneavtagerkroker, fleksibel nylon-
tråd og instruksjons-CD.

: Kl in isk  tekn ikk:  
Kroner

1. Plasser spissen av kroken ved kroneranden der minst skade
 risikeres. 

2. Støtt spissen og hold den på plass for å unngå at den sklir. 
3. Appliser ett slag med laveste slagkraft og dra samtidig
 avtageren i uttaksretning. Om det behøves, økes trykket i små
trinn ved kommende slag. Minimal slagkraft brukes på
 stiftkroner

Broer

1. Sikre broen med tanntråd eller lignende.
2. Appliser krokspissen mellom pontik eller støttetenner.
3. Velg på forhånd de steder hvor du vil plassere krokspissen.
4. Forsikre deg om at krokspissen er sikret.
5. Appliser slag med minste nødvendige kraft, i rask og jevn
rekkefølge.

Se instruksjonsvideo på våre nettsider 
www.norskorthoform.no

Nytt produkt

Perf Grid Stainless Steel
Periodontal Splinting Strips 3"

Produktbeskrivelse
Perf Grid er et gammelt produkt som er like aktuelt i dag.
Stålnett til fiksering. Splinting. Replasere tenner. Periodontal
splinting. Post - ortodontisk stabilisering. Reparasjon av proteser.

14050 Perf Grid
10 stk.



informasjon@norskorthoform.no telefon 22 76 01 40 telefax 22 26 02 30 141

11

Nytt produkt

Splint Grid Stainless Steel Mesh™

Produktbeskrivelse
Stålnett til fiksering. Tynt, lett å klippe til. Kombineres med 
kompositt. Stabilisere tenner etter kirurgi (periodonti). Diastema.
Splinting av kjeveortopedi. Traumer.

14040 Splint Grid Stainless Steel Mesh
100 cm

Nytt produkt

Ribbond®-Ultra

Produktbeskrivelse
De forskjellige fibrene Ribbond Original, THM og Ultra er like
produkter i den forstand at de har samme lengde og bredde,
men tykkelsen varierer. Ribbond Original er 0,35 mm, THM er
0,18 mm og Ultra 0,12 mm. I utgangspunktet brukes alle tre
produkter til de samme kliniske applikasjoner. Vanligste årsaken
til at Ribbond kan løsne fra en protese eller at man får en
“debonding” f eks kompositt/tann eller mellom kompositt og
fibre  og at man  ikke får en fraktur,  er faktisk tykkelsen! På
samme måte som et porselens laminat eller ortodontisk bond
løsner er dette pga tykkelsen og bondingen, og jo tynnere den
er, jo bedre resultat. Om man bruker Original, THM eller Ultra,
vil  man ikke merke store forskjellen. Men ULTRA kan
pakkes/legges dypere  interproksimalt noe som vil gjøre bonding-
en bedre og vil minimere filmtykkelsen slik at det vil holde bedre
og lengre. Den største fordelen er selvsagt at det er bedre for
pasienten jo tynnere fibren/båndet er.  

UR2 Ribbond®-Ultra Starter Kit
22 cm av 2 mm, 3 mm og 4 mm. Spesialsaks,
bomullshansker, instruksjonsmanual og tinnfolie

UR2 Ribbond®-Ultra Refill
68 cm, 2, 3 eller 4 mm
NB! Husk å oppgi tykkelse ved bestilling.

Ribbond

Produktbeskrivelse
Ribbond er lett  håndterlig og den patenterte vevemetoden gjør
Ribbond mye enklere å kontrollere og plassere enn tilsvarende
forsterknings materialer. I motsetning til flettede bånd, fliser den
ikke opp etter klipping. Ribbonds kombinasjon av myke fibre og
det spesielle interlockstrikkede båndet gjør det utrolig enkelt å
forme forsterkningen etter tannens konturer. Mykheten gjør at
båndet blir liggende dødt i riktig posisjon til herding av omlig -
gende  kompositt. Ribbond er tilnærmet fargeløs og blir nesten
usynlig i kompositt- eller akryl materialer. Translusensen tillater
samtidig lysgjennomgang ved herding og sikrer optimal binding
og estetikk. Ribbond er kaldplasmabehandlet for å sikre full-
stendig kjemisk binding til alle kompositt- og akrylmaterialer.
Inneholder nok materiale til å lage ca. 25–30 single enheter.
Ingen holdbarhetsdato.

15420 Ribbond Starter Kit
22 cm av 2 mm, 3 mm og 4 mm. Spesialsaks,
bomullshansker, instruksjonsmanual og tinnfolie.

15422 Ribbond Refill
68 cm, 2 mm

15426 Ribbond Refill
68 cm, 3 mm

15427 Ribbond Refill
68 cm, 4 mm

Ribbond plugger

Produktbeskrivelse
Ribbond Plugger er riflet på enden, noe som forenkler appliser-
ingen 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 Ribbond plugger

Ribbond saks 

Produktbeskrivelse
Ribbond saks er uunnværlig når du skal klippe Ribbond.

15423 Ribbond saks

Thinner
30% thinner than 
Ribbond-THM
Stronger
Greater peak load  
20% greater flexural strength

Made with even thinner fibers, Ribbond ® -
ULTRA offers the same crack stopping leno-
weave and high-strength fiber technology as
other Ribbond products, but with greater
ease of use and more comfortable results!

Th
ic

kn
es

s 
- m

m

Original
.35mm

.18mm
THM

.12mm
ULTRA

More Adaptable
Lays flatter against the 
tooth substrate
Thinner Bond Line
Minimizes bulk &
maximizes laminate effect
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: Kl in isk  tekn ikk :
Ribbond – Periodontal splinting

Broer

Bruk kronedelen av den ekstraherte tannen til en direkte
 konstruert midlertidig bro. Utmerket til eldre pasienter.

Ribbond broer er sterke, holdbare, estetiske og raske å lage i
 stolen. Bygg opp direkte i munnen og bruk en naturlig tann/
protesetann eller bygg opp direkte i kompositt. 

Stift og konus

Ribbond formen passer i kanalen uten å fjerne ekstra tann -
substans etter en endodontisk behandling. Perfekt for kasus 
med risiko for rotfraktur ved ikke fullt utviklet eller tilbake-
trukne røtter. Denne teknikken krever Ribbond plugger.

Akrylproteser

Ribbond forhindrer brekk i midlertidige broer, bittskinner,
 proteser mm. Ribbond binder kjemisk og forsterker alle typer
akryl.

Se www.ribbond.com for ytterligere teknikkbeskrivelser.

Ribbond®-THM 

Produktbeskrivelse
Ribbond THM (Thinner, Higher Modulus) tar i bruk enda finere
fibre enn den originale Ribbond. Tynnere og enklere applisering.
Ribbond THM gir deg muligheten til å lage enda tynnere og
glattere splints, uten å gå på kompromiss med styrken.

15424 Ribbond THM

Nytt produkt

Jet TOOTH

Produktbeskrivelse
Etylmetakrylat for fremstilling av midlertidig krone-bro. Ingen
varmeutvikling. Formstabil. Minimal etterjustering ved 
sementering. Ingen krymping.

13950 Jet TOOTH
61/B2

13954 Jet TOOTH
65/D3

13955 Jet TOOTH
62/A2

13956 Jet TOOTH
66/A3

13958 Jet TOOTH
69/C2

13960 Jet TOOTH
60/A1

13962 Jet Liquid

Uni Fast Trad

Produktbeskrivelse
Kjemisk herdende akryl til temporære restaureringer. Brukes i
både press- og børsteteknikk. Velegnet til langtidsprovisorier. 

14812 Uni Fast Trad Pulver pink
250 g

14813 Uni Fast Trad Pulver ivory
250 g

14811 Uni Fast Trad Liquid
250 g

For å gjøre en
direkte bondet
 stabilisering,
 prepareres først
tennene for
 bonding på  vanlig
måte. 

Appliser deretter
 flytende kompositt
(Æliteflo) på
 tennene.

Den tilklipte  lengden
av Ribbond fuktes i
bonding resin og
trykkes på plass i
kompositten. Det
myke båndet er lett
å forme etter
 tennene og trekker
seg ikke bort.

Appliser flytende
kompositt og
 lysherd i 10
 sekunder.

Avslutningsvis
 legges et tynt sjikt
hybridkompo sitt
over det hele og
lysherdes. 

Ferdig splint lingual.
Den ferdige stabili-
seringen er ikke
mer enn 0,75 mm
tykk. Enkelt, tids -
besparende og
 vesentlig mindre
omstendelig enn
tradisjonelle
teknikker!


