
Kjære kunde,

Endelig er våren her, og du sitter nå med vårutgaven av T&L. Her 
finner du nyheter, kampanjer og kursoversikt. 

Verdt å merke seg er den komplette produktserien fra Bisco til 
bla. Zirkonia med rengjøring, bonding  og sementering. 

Er du dekket opp med matriser til alle kasus? Bioclear anterior 
er et «must» i enhver klinikk, uttaler en kollega, og med Dual 
Force til posteriore fyllinger er du sikret gode kontaktpunkt og 
sparer mye tid. 

Problemer med å dekke over misfargede tenner? Pink Opaqe fra 
Cosmedent løser problemet raskt og enkelt. 

Våren er tid for bleking av tenner, og med White Dental Beauty 
kan du finne rett behandling til enhver pasient, samtidig som 
blekebehandlingen halveres sammenlignet med tilsvarende 
materialer. 

Lei av å slå opp gipsmodeller? Les om Cavex Instant Stone på 
siste side, og se hvor raskt og enkelt det kan gjøres. 

Sist, men ikke minst, det optimale komposittinstrumentet, Casi, 
som er blitt mange tannlegers favoritt. 

Vi ønsker deg en riktig fin vår, og håper å se deg på ett av våre 
kurs.

Hilsen team NOD

ZirClean™

ZirClean er en rengjøringsgele for alle overflater som skal bondes, som zirkonia  
etter innprøving. ZirClean hjelper til å oppnå en bedre bindning til sementen  
ved at den fjerner fosfatkontaminering fra zirkonia som oppstår  
etter innprøving. ZirClean er en gel og vil ikke skille seg.

FORDELER
• Enkel applisering
• Lett å håndtere
• Enkel rengjøring
• Øker bindingstyrken ved sementering
• Kontaminering som saliva fjernes for å øke 

bindingstyrken etter innprøving

KLINISK VIKTIG
Ved å bruke ZirClean før sementering vil 
bindingsstyrken til zirkonia øke betraktelig etter 
intraoral innprøving.

14514 ZirClean 5 g syringe + 15 spisser 260,-
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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. 1242,-

Calcium releasing

Easy Clean-up

Strong bond to zirconia
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”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

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.

3622,-

Styrke, presisjon, anatomisk kontur og stabilitet 

DUAL-FORCE™

Med dagens seksjonsmatriser finnes det flere kliniske utfordringer som 
gjør klasse II-restaureringer til en utfordring. Det helt nye DUAL-FOR-
CE™-seksjonsmatrisesystemet fra CLINICIAN’S CHOICE® er konstruert for 
mer enn bare stramme kontakter. Styrke, stabilitet, presisjon og anato-
misk kontur - det er på tide at du opplever DUAL-FORCE-forskjellen.

13460 Dualforce 
complete kit

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

6399,-

Få med en gratis ring (verdi kr 1.450,-).

” 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

Zirkonia-Alumina-metall Primer

Z-Prime™ Plus
En singel flaske primer som øker bondingverdiene betydelig mellom indirekte restaureringer og kompositt- 
baserte materialer.

Z-Prime plus behandler overflaten på Zirkoniarestaureringer, slik at forbindelsen til vann utestenges. Forskning 
viser at fuktighet svekker kronen drastisk, Z-Prime plus er helt nødvendig for å oppnå binding til Zirkonia.

Z-Prime plus kan med fordel også brukes til restaureringer som PG, kompositt og stift-sementering. Z-Prime 
plus skal ikke brukes på porselen.

• Overlegen binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer

• Kompatibel til både lysherdende og dualherdende resin sementer

• Kan brukes til intraorale reparasjoner

• Enkel applisering rett fra flaske

14510 Z-Prime Plus 4 ml 918,-
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Et må ha produkt i klinikken! 

Creative Color® Pink Opaque
Et velkjent problem hos tannteknikere er maskering av metall.  
Cosmedent brukte deres kunnskap og introduserte lysherdende Creative Color Pink Opaque, som nøytraliserer metall, mørke 
flekker og misfarget dentin. Appliseres alltid med pensel flat no 3. Creative Color Pink Opaque er lysherdende kompositt  
ideell til maskering. Brukes under kompositt og  porselen og gir en naturtro restaurering uten å være opak, og gir en varm 
farge slik at restaureringen ikke blir grå.

Application of Pink 
Opaque

Prepared Teeth Finished Restoration

Dentistry and photography by: Bud Mopper, D.D.S., M.S.

A magical product. If there is one product everyone should 
have it is Cosmedent’s Pink Opaque.

Corky Willhite, D.D.S.

Laboratories have known for years that Pink will neutralize 
grey and dark stains and create a more lifelike effect. Pink 
Opaque was developed with this idea in mind.

Bud Mopper DDS, MS

If there is one product that will make you a better esthetic dentist, it is 
Pink Opaque.

Larry Rosenthal, DDS

Probably the best bet in neutralizing the blue-grey discoloration of tetracycline.
REALITY Publishing

Alt du trenger til anteriore komposittrestaureringer! 

Casi instrument
Casi instrument er tidsbesparende og multifunksjonelle instrumenter spesielt 
utviklet til konturering fasialt. Brukes også til konturering av bukkale flater, 
approksimalflateoppbygging, og gir god kurvatur ved modellering mot gingiva. 

23901 Casi instrument 3C 3C - Wider blade. Designet til 
hjørnetenner og sentraler. 1299,-

23901 Casi instrument 3L 3L - Universal blade. Brukes 
til å forme alle anteriore 1299,-

15504 Creative Color Pink Opaque 2,5 ml 580,-

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.

Skånsom, rask og effektiv! 

White Dental Beauty NOVON
White Dental Beauty kan vise til 10 års klinisk dokumentasjon og er det eneste bleke- 
middelet 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.

18672 10 % White Dental Beauty NOVON, refill 40 x 1,2 ml 2599,-

18676 10 % White Dental Beauty NOVON, kit 8 x 1,2 ml 649,-

18673 16 % White Dental Beauty NOVON, refill 40 x 1,2 ml 2599,-

18677 16 % White Dental Beauty NOVON, kit 8 x 1,2 ml 649,-

18674 5 % White Dental Beauty NOVON, kit 8 x 1,2 ml 649,-

18675 6 % White Dental Beauty NOVON, kit 8 x 1,2 ml 649,-

KJØP 10 KIT ELLER REFILL,  
FÅ 2 KIT ELLER REFILL MED  
PÅ KJØPET!
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Cavex ScanSpray
Cavex ScanSpray er utviklet for å optimalisere skanning av avtrykk. På grunn av tilsetning av  
titandioksid er selv de minste detaljene mulig å skanne. 

Cavex ScanSpray inneholder ikke olje, så den kan brukes på alle typer avtrykksmateriale.

Påfør et tynt lag av Cavex ScanSpray på avtrykket ditt, og du kan stole 100% på den digitale modellen

Egenskaper
• Super detaljert digital skanning av avtrykket.
• Passer til alle typer avtrykksmaterialer.
• Pulverbasert i stedet for oljebasert, slik at det ikke forstyrrer overflaten på avtrykket.

15782 Cavex ScanSpray 200 ml 312,-
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Kursene og foredragene holdes i NODs lokaler. Ring oss eller se nettsiden vår for mer informasjon, tider og priser.

En revolusjonerende komposittgips

Cavex Instant Stone
De fleste tannlegekontorer har ikke et eget rom for fremstilling av gipsmodeller, og få har 
tilgang til en vacuum mikser og gips vibrator. Cavex Instant Stone er en gipskompositt 
som gir deg en perfekt modell på bare 10 minutter til fremstilling av både blekeskinner, 
bittskinner, munnbeskyttere mm.
 
Instant Stone er en revolusjonerende gipskompositt som gir deg en perfekt gipsmodell, 
som tåler mye og kjennes som plast. Modellene har en utrolig glatt overflate, og optimal 
slitestyrke. Takket være et unikt og sofistikert blandesystem, er Cavex Instant Stone enkel 
og rask å bruke, og den unike formelen gir blærefrie modeller uten bruk av vibrator.
 
Med Cavex Instant Stone forbedrer du både produktiviteten i praksisen, og servicen til 
pasient.

15781 Cavex Instant Stone 18 stk. porsjonspakker 799,-

 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

KURSOVERSIKT 2019
FORELESER KURS DATO

Dr Jason Smithson ADVANCED COMPOSITE 29.–30. aug

Tannlege Finn André Hammer ESTETISK KOMPOSITT I HVERDAGEN  Del 1  INTRO 12. sept

Tannlege Finn André Hammer ESTETISK KOMPOSITT I HVERDAGEN  Del 1 og 2  INTRO og ADVANCED  Heldagskurs 22. nov

Tannlege Finn André Hammer ESTETISK KOMPOSITT I HVERDAGEN  Del 2  ADVANCED 12. des

NYHET!
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