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Kjære kunde,
Vi er klare for NORDENTAL, og gleder oss til å se deg!
Vi har som vanlig produkteksperter, fabrikanter og rådgivende tannleger klare til å demonstrere nye og gamle produkter og teknikker.
Nytt i år er barnequiz for de som har med seg barn, og vi stiller med premier til store og små.
Vi har selvfølgelig Nordental-kampanjer og rabatter på flere utvalgte produkter, og mange nyheter som vi gleder oss til å vise frem.
Velkommen til en hyggelig prat og handel på vår stand B1-10.
Hilsen team NOD

NYHET!

Italiensk design og kvalitet

TECHNE loupe TTL
Sporty og unikt design for deg som ønsker en lupebrille med god
komfort, passform og beskyttelse. Forstørrelse fra 2,5x til 5x.
Individuell tilpasning. Valg mellom fargene rød, grønn eller rosa.
Kom innom og bli kjent med våre nye luper og vår nye leverandør.
Få eksperthjelp på vår stand.
UR2

TECHNE LUPE TTL x 2,5
inkl. magnetfeste til lys

kr 11.000,- Ord. 13.700,-

Ferdig tilpasset og klar til bruk!

TECHNE Quick loupe TTL
Dette er lupen for deg som ikke trenger individuell tilpasning eller optisk korrigering.
Quick loupe kan være tilgjengelig for flere på klinikken, lett i vekt og kommer med
magnetfeste til lys. Leveres i tre kategorier avhengig av høyde og pupilleavstand.
Valgfri farge på innfatning, velg mellom rød, grønn og rosa.
UR2

TECHNE Quick loupe TTL
Small, medium eller large.
Inkl. magnetfeste til lys.

kr 10.500,- Ord. 12.000,-

EOS light
Skyggefritt LED lys kan reguleres og kommer med oppladbart batteri.
UR2
UR2

EOS HP
EOS 2.0

kr 14.700,kr 9.000,-
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Neste generasjon sement!

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

Calcium releasing
Easy Clean-up

Kr 1.242,-

Strong bond to zirconia

Styrke, presisjon, anatomisk kontur og stabilitet

DUAL-FORCE™
13460 Dualforce complete kit

kr

6.399,-

Inneholder: 1 x premolar, 1 x molar,
25 x 4,5, 5,5 og 6,5 mm matriser,
20 x lilla, hvite, blå, grønne og sorte active wedges,
tang og pinsett

Få med en gratis ring (verdi kr 1.450,-).
For mer informasjon og produktbeskrivelse, se vedlegg.

”

Jeg var litt skeptisk til at systemet kunne tilføre noe særlig nytt til seksjonsmatrise teknikken, men systemet er virkelig bra! Matrisene har god utforming,
og holder formen godt (krøller seg ikke så lett som siste generasjon Triodent/Palodent). Ringene sitter tight og gir god støtte. Kilene er definitivt de beste
jeg har prøvd – helt unike når det gjelder å fylle ut det gingivale interproximal området, og gir god separering sammen med ringens separering. Dette er bra!

”

Tannlege Henning Myhre, MNTF, Larvik

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

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

kr 3.622,-

”

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

”

Tannlege Line Engelstad, MNTF, Oslo

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder på Nordental 2018

bestilling@norskorthoform.no

T&L Nordental 2018

SMILE L ITE MD P
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Smile Lite
a plug
andand
playplay”
deviceog
that
is very
easy toå use
and
Smile
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MDPis er
“plug
super
enkelt
bruke.
that
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anyspesiell
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process orDen
specific
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ingen
appcalibration
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education. It will allow you to drastically improve your results with
vil hjelpe deg til å ta fantastiske bilder med din smart
the camera of your smartphone… very easily, simple, and compact.
telefon, enkelt, raskt og kompakt.
Soon it will become a mandatory tool for you :

Du vil merke at du ønsker å bruke den til:
----

VENEER ME

Photos for shade taking
Fargeuttak
Every day communication with the lab
Kommunikasjon med tanntekniker
Short video clips
Videoklipp
Patients’ documentation
Pasient
dokumenatsjon
Artistic
pictures
Og du kan leke deg frem og lage
de mest artistiske bilder

Med veneerME oppbevarer du dine laminater trygt, det
er enkelt å bære med seg, og enkelt å sende.

Klebrig Polyuretan gel pad
Bunnen av veneerME er dekket med en klebrig pad. Plasser laminatet på den bukkale flaten og de vil automatisk klebe seg
fast. All forberedelse av laminatet kan nå gjøres på veneerME
pad (etsing, silanisering), uten fare for at laminatet vil falle i
gulvet. Materialet er meget motstandsdyktig og kan brukes
om igjen opptil flere ganger, og det er utskiftbart om det
skulle bli slitt.
Nylon membran
Sikkerhetsnettet festes over laminatet for ekstra fiksering og
sikkerhet. Den supertynne membranen som er fremstilt av
nylon, legger seg rundt laminatet og er nå klart til levering.
Lukk lokket og laminatet er klart til å leveres. Membran
(nettet) er også utskiftbart, om nødvendig.
Rengjøring
Membranen er gjennomtrengelig og kan vaskes og tørkes. Ved
sterilisering følg fabrikantens bruksanvisning. veneerME
kan ikke autoklaveres.

Smile Lite MDP kan betraktes som et “mini foto studio’.
Enheten er utstyrt med tre grupper LED’s (light
emitting diodes). Hver gruppe kan lyse opp / brukes
individuelt og du har også muligheten til å justere lyset
ved hjelp av en dimmer (fire ulike trinn ).

Smile Lite MDP can be considered as a “mini photo studio”.
It is equipped with three groups of LEDs (light emitting iodes) : each
group can be lit up individually, while you also have the possibility
to set the power of illumination thanks to a dimmer (four different
steps of power).
Tre grupper LED lys

Smile Lite MDP med tre grupper LED lys kan
brukes individuelt.

Beskrivelse

Varenummer

Pris

55-85mm.

Beskrivelse

Varenummer

veneerME, Miniset, 1 komplett boks, 1 ekstra PU pad
og 1 ekstra membran-ramme

18190

Pris
990,-

Smile Lite MDP Lateral Diffusere

14024

492,-

Smile Lite MDP Polariseringsfilter

14025

688,-

Smile Lite MDP Hard Case

14026

849,-

Nyhet!

Ebony og Phantera hansker
Ebony sorte hansker fås i nitril eller latex.
UR2
UR2

Ebony hansker Nitril
10 esker à 100 stk.
Phantera hansker Latex
10 esker à 100 stk.

Telefon 22 76 01 40

Kr 1.225,Kr 1.200,-
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bestilling@norskorthoform.no

Universal adaptor
55-85 mm width

Spar kr 1.180,-!
Få med
gratis
The back
of Smile Lite MDP is equipped
that
is
Smile
Lite MDP
14023with a universal
5.200,-adaptor
diffusors og
adjustable for any model of smartphone having a width
between
filter
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Skånsom, rask og effektiv!

White Dental Beauty NOVON
White Dental Beauty kan vise til 10 års klinisk dokumentasjon og er det eneste blekemiddelet som
inneholder det patenterte NOVON. Med Novon halveres tiden det tar å bleke, og behandlingen er
både effektiv og skånsom. Innpakning og presentasjon ut mot pasient er også i en klasse for seg.
White Dental Beauty leveres i lekre bokser og poser. Oppbevares i romtemperatur, noe som gjør
lagringen enklere.
White Dental Beauty fås i 5 % MILD karbamidperoksid og 10 % karbamidperoksid for nattbleking
og 16 % karbamidperoksid for dagbleking, slik at du enkelt kan finne den behandlingen som
passer din pasient.
I tillegg fås White Dental Beauty også i 6 % hydrogenperoksid som brukes 1/2-1 time per dag.

NOVON® er en aktiv, patentert ingrediens i White Dental Beauty blekegelen – som gjør at den skiller seg fra andre, er
raskere, tryggere, mer effektiv og skånsom mot tennene.

18672 10 % White Dental Beauty NOVON, refill
40 x 1,2 ml
18676 10 % White Dental Beauty NOVON, kit
8 x 1,2 ml
18673 16 % White Dental Beauty NOVON, refill
40 x 1,2 ml
18677 16 % White Dental Beauty NOVON, kit
8 x 1,2 ml
18674 5 % White Dental Beauty NOVON, kit
8 x 1,2 ml
18675 6 % White Dental Beauty NOVON, kit
8 x 1,2 ml

kr 2.599,kr

629,-

kr 2.599,kr

629,-

kr

629,-

kr

629,-

Kurs og foredrag 2018
Tannlege Carina Urke – Blekekurs			

17. oktober

Tannlege Finn André Hammer – Heldagskurs i kompositt

8. november

Dr. Jason Smithson – Composite Artistry

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

Vår og høst 2019 Informasjon kommer

Finn André Hammers hands on kurs i estetisk komposittoppbygning av
fortenner er utrolig lærerikt og morsomt. Det gir inspirasjon til å utfordre seg
selv til å prøve og få til noe mer enn de» enklere» oppbygningene vi vanligvis
gjør. Han viser oss hvordan man på en relativt grei måte kan oppnå svært gode
estetiske resultater med kompositt, der en ellers ville brukt porselen. Løsningene
er både tannbesparende og pengebesparende for pasienten. Finn André er
en meget dyktig tannlege, og en svært god pedagog. Han er omgjengelig og
hyggelig, noe som gjør det lett å stille spørsmål og be om hjelp i hands on
delen. Lokalene til NOD er ideelle til formålet.
Både introduksjon - og advanced kurset kan anbefales på det
varmeste. Min hverdag har blitt mye morsommere etter disse kursene!
Tannlege Tom-Fredrik Wisløff , MNTF, Oslo

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

Telefon 22 76 01 40
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www.facebook.com/norskorthoform
Instagram:
Tilbudene gjelder på Nordental
2018 norskorthoform

bestilling@norskorthoform.no

bestilling@norskorthoform.no

thoresen grafisk as

Telefon 22 76 01 40

