Lys, luper og
beskyttelsesbriller

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett
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Trueshade

Teknikk
• Still inn ønsket intensitet med dimmerhjulet.
• Senk intensiteten for verdi, mikro- og
makro-morfologi.
• Juster posisjonen/avstand for ønsket
forstørrelse.
• Se på pasientens tenner sammen med shade-guiden.

Betraktning av prøvetrykk/utskrift

Produktbeskrivelse
Det eneste LED-lyset som gir øyeblikkelig, korrekt og jevnt
dagslys (5500K) uansett lyskilde og omgivelse. Høy konstant
fargelyskilde og 5500 Kelvin sørger for optimale lysforhold for
nøyaktig fargeuttaking. Mobilt utstyr med LI-Ion ladbare batterier og intelligent lader.
Unik BK7 linse belagt med kroneglass

Når et prøvetrykk skal vurderes, er lysforholdene svært viktig for at man
skal få den rette oppfattelsen. Refleksjonen av lyset kan variere mye fra
lyskilde til lyskilde, og den enkleste definisjonen av riktig lysforhold, er
faktisk dagslys. Dagslys holder en temperatur på 5000 Kelvin, noe man
kan oppnå ved å anskaffe lysrør som holder denne temperatur. Det
finnes også spesielle ”betraktningskasser”, med både lyskilde og vegger
som gir optimale, nøytrale forhold.

Dette uttaler en av dine kollegaer
TrueShade ivaretar problemstillingen med alltid å ha en korrekt og stabil
lyskilde som hjelpemiddel for å ta ut riktig farge. Samtidig er den liten
av størrelse og trådløs, noe som gjør den svært brukervennlig for flere
brukere på samme klinikk, eller bruk på forskjellige steder.
Tanntekniker Jørgen Gad, Art PRO
24860

Trueshade

VALO LED herdelampe

• 0/45° Geometrisk lys tilpasset med fargemåling eliminerer
speilreflekser.
• Korrekt farge- og karakteristikkgjengivelse takket være
Trueshades konstante fargetemperatur på 5500K.
• Oppfyller belysningsstyrken anbefalt for dental f argevurdering.
• Trueshade har den unike egenskap at lysstyrken kan r eduseres
for nøyaktig beregning av verdien, og mikro- og makro
morfologien, samtidig som den påkrevde fargetemperaturen
på 5500K opprettholdes.
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Produktbeskrivelse
Endelig en trådløs herdelampe som kan brukes hele dagen og gir
full energi! Trenger kun 2 timers opplading. VALO gir 3 herde
alternativer, Standard LED 1000 mW/cm2, høyintensiv 1400 mW/cm2
og plasma 3200 mW/cm2. Lysområdet er større pga. 4 chips/dioder
og herder derfor hele tannen, såkalt “footprint” og ikke kun i
midten. Lekker design og god ergonomi gjør at du kommer til,
selv i små kjever. Lampen tåler “en god støyt”, uten å gå i stykker.
Laget av flyaluminium, mens glasset er av safir, ergo ingen riper.
19161
19164
15227

VALO Trådløs LED herdelampe
Valo Grand Cordless
VALO Trådløs LED plastbeskyttelse
500 stk.

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

: Klin is k tekn ikk :

Microlux Fiber Optic

Anterior Karies Posterior Karies

Produktbeskrivelse
For deg som allerede kjenner Microlux, et hjelpemiddel til
diagnostisering av karies og tannsten, kan du nå få et fiberoptisk lys med 1 mm intensitet for endodonti. Supert hjelpemiddel
også til kirurgi. Har du allerede Microlux kan du supplere med
enten det nye endolyset, fiberoptisk speil eller LED lysguide.
Se også side 76.

Posterior Karies med endolys

Subgingival plakkdeponering

Fiber Optic Mirror.
Skyggefritt LED lys.
19653
19651
19654
19652
19644

Endolys. Finn
den 4. kanal!

NY Microlux proximal
karies tip

Microlux endolys komplett
Microlux endolys 1 mm
(For deg som har Microlux håndtaket)
Microlux endolys refill
25 stk.
Microlux Fiber Optic Mirror
Microlux proximal karies tip
m/light guide og 5 refill fibre

Rotkanal-åpning
Rotfraktur

Microlux

Microlux
Microlux proximal karies tip

Photos by Dr. Howard E. Strassler

Produktbeskrivelse
Microlux er opprinnelig konstruert som et hjelpemiddel til
diagnostisering av karies og tannsten, men i mange daglige
situasjoner trenger man en ekstra lyskilde, f.eks. endodontisk
behandling. Det er ikke alltid lett ved hjelp av munnspeilet å
rette operasjonsbelysningen ned i kanalen. Altfor ofte blir lyset
utilstrekkelig for en nøyaktig inspeksjon. Microlux har et meget
kraftig, klart hvitt lys som gjør at du ser bedre, og kan inspisere
preparasjonen bedre. Det er enkelt å oppdage tannsprekker og
se spredningen når man k ompletterer den vanlige operasjons
belysningen, med lyset fra Microlux.
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Dette uttaler en av dine kollegaer
Et godt tips er å bruke tuppen (lysguiden) til microlux i dype kasser for
å herde det første laget med kompositt. Deretter tar jeg av tuppen fra
microlux (endotuppen), og setter den på enden av herdelampen. Så holder jeg den over ”glasstaven” og skjøten mot lyset, og vips, har jeg fått
lys ned i kassebunnen. Det vil nok ikke gjelde som absolutt, men et flott
supplement!
Kristoffer Øvstetun, Tannlege MNTF, Bergen

Viktig informasjon
Kun lyslederen kan autoklaveres. For mer info., se side 76.

LED lysguide. Ypperlig til
identifisering av tannsprekker.
19637
19638
19639

Microlux komplett
m/light guide
Microlux light guide refill
Microlux batteri
3 stk.

firmapost@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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SurgiTel® lupesystem
SurgiTel GSC har siden 1932 produsert presisjonsoptik. De siste
20 årene har de spesialisert seg på produksjon av luper for dentalmarkedet. Deres eget varemerke, SurgiTel, ble introdusert i 1993.
Surgitel gir med sin unike okularkonstruksjon førsteklasses
skarphet og billedkvalitet, samtidig som belastningen på øynene reduseres, selv ved høy forstørrelsesgrad og lange arbeids
perioder. Lav vekt, ergonomisk design og justeringsmuligheter
for individuell tilpasning sikrer høy arbeidskomfort. Stort synsfelt
gir god oversikt i hele arbeidsfeltet uten å måtte bevege hodet
for å se instrumenter og andre hjelpemidler. God dybdeskarphet
gir full kontroll selv ved bevegelser hos pasient eller operatør.
Flersjikts antirefleksbehandling sikrer maksimal skarphet og
lysgjennomgang. Surgitel lupen har markedets beste justerings
muligheter for optimal arbeidskomfort.
Valg av lupe
Bruk av teleskopisk lupesystem krever en viss tilvenningstid.
Regn med en periode på 2–3 uker. I denne perioden anbefales
det å starte med rutineundersøkelser og først gå i gang med
større kompliserte prepareringer når hånd/øye koordinasjon
etterhvert kommer på plass.
Uansett lupesystem, starter de fleste med en 2,5 x forstørrelse.
Viktig å merke seg er at større forstørrelse gir mindre arbeidsog dybdefelt. Tannpleiere og kosmetiske kirurger starter ofte
med 2 x forstørrelse. Oralkirurger bruker ofte 2.5 x, mens
endodontister oftest bruker 3 x eller 3.5 x forstørrelse.
FLM (teleskoplupe) kontra TTL (enkeltlinse)
FLM (Front-Lens-Mounted) er den mest populære lupen. Den
gir best arbeidsstilling. Lupen kan enkelt vippes opp og trenger
ikke å tas av og på. Det er enkelt å bytte brilleglass da dette kan
gjøres hos din lokale optiker eller hos fabrikant. Med Oakley
innfatning må dette gjøres hos fabrikant. Velg FLM når du er
usikker på din arbeidsstilling og ønsker å bruke samme lupe
til alle prosedyrer. FLM eliminerer kroniske nakkeplager og
forhindrer potensielle nakkeproblemer.
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TTL (Trough-The-Lens) er lettere i vekt og optikken er nærmere
øyet, men dette systemet har en fast brennvidde med et mer
begrenset dybdeskarphetsområde enn FLM. I praksis betyr dette
at arbeidsavstanden bestemmes av forstørrelsesgraden – høyere forstørrelse gir kortere arbeidsavstand. Pupilleavstanden
må måles hos o
 ptiker, synstest må følge bestillingen, arbeidsavstand må måles fra nesebro til pasientens munn. Velg TTL
når du kjenner din arbeidsstilling nøyaktig og ønsker å bruke
forskjellige luper til ulike prosedyrer.
Forstørrelse

Ingen

Bi-fokal og Tri-fokal
Bi-fokale brilleglass kan settes inn uten problem av lokal optiker.
Tri-fokale brilleglass kan ikke brukes i kombinasjon med luper.

A. Arbeidsavstand: Avstanden fra øye til objekt.
B. Arbeidsfelt:
Området hvor man får skarpt bilde (dybdeskarphetsområdet).
C. Konvergensvinkel: Vinkelen mellom okularene når de optiske aksene er
sammenfallende (i brennpunktet).
D. Synsfelt:
Største lineære størrelse (vinkelåpning) på objektet
som kan sees gjennom okularsystemet.
E. Siktvinkel:
Største vinkelvariasjon for komfortabel betraktning
og arbeidsstilling.

Standard tilbehør
Sort oppbevaringseske, sidebeskyttelse, brillesnor, tilbehørssett med
skrutrekker, renseklut, bruksanvisning. Standard innfatning er sort.
Rengjøring og desinfisering
DO NOT USE:
Any cleaners with alcohol,
ethanol, ammonia,
glutaraldehydes, iodophors

DO NOT:
Rinse Under Running Water
Submerge in Water or
Any Liquid
Autoclave

DO CLEAN:
Use eyeglass cleaners (without
alcohol), hydrogen peroxide
or apply mild soap and water
with a soft cloth until particles
are loosened. Wipe or air dry.

DO DISINFECT:
Use quaternary ammonium
compounds is ok. Dry
thoroughly.
For full list of recommended
disinfectants, visit
www.surgitel.com/help

Se også
https://www.surgitel.com/manuals-and-instructions/
Se side 123 for linserens.

2,5 x

3,5 x

Viktig informasjon
Ikke under noen omstendighet må det brukes desinfeksjon
materialer som inneholder gluteraldehyd eller iodofor. Legg
aldri luper i løsninger som inneholder vann. Ikke autoklaver.
I motsatt fall vil lupene rett og slett falle fra hverandre.

5,5 x

Arbeidsavstand
Måles fra nesebro til arbeidsområdet med en ergonomisk dog
realistisk arbeidstilling.
Spesifikasjoner
Arbeidsavstand f.eks. dybdeskarphet, varierer i henhold til øyets
tilvenningsevne. Arbeidsfelt vil variere i henhold til:
a. Hvor nær lupene er til øyet.
b. Arbeidsavstand

120

bestilling@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30

Oakley Radar Micro 250 FLM

Surgitel Aero Micro 250 TTL

En investering i egen helse!

Produktbeskrivelse
Sjansen for at du som tannlege allerede et par år etter studiene
vil få yrkesrelaterte plager er 89 % sikkert. Ved bruk av luper vil
du ikke bare se bedre, men du blir også tvunget til å sitte ergonomisk riktig. Samtlige tannlegestudenter i USA, England og
Japan er pålagt å bruke luper fra første studiedag. Surgitel har
fremstilt presisjonsoptikk siden 1932. Deres lange erfaring gir
seg uttrykk i markedets beste luper.
De nye Micro 250 er:
• markedets letteste og rimeligste kvalitetslupe fra Surgitel
• optikale linser fremstilt av ypperste kvalitetsglass.
• 2.5x forstørrelse
Viktig informasjon
Under ingen omstendighet må Oakley rengjøres med Isopropyl
alkohol hverken på linsene eller innfatning.
Dette uttaler en av dine kollegaer:
SurgiTel Loupes Changed my Posture and Changed my Life
I would say my loupes have made the biggest difference in my new
posture and all the relief it brings to me. I went from chiropractic work
three times a week to maybe two times a month.
I almost can’t believe it.
Joyce Turcotte, RDH, M.Ed, FAADH
20042
20043

Produktbeskrivelse
Enkeltlinsesystemer (forstørrelsesglass) festes på briller. Dette
systemet har en fast brennvidde med et meget begrenset
dybdeskarphetsområde. I praksis betyr dette at arbeidsavstanden
bestemmes av forstørrelsesgraden, dvs. høyere f orstørrelse,
kortere arbeidsavstand. Konsekvensen blir at man ikke får
inntatt en ergonomisk god arbeidsstilling, med derav følgende
rygg og nakkebelastninger.
Viktig informasjon
Pupilleavstanden må måles hos o
 ptiker og synstest må følge
bestillingen. Denne lupen er for de som må ha høy styrke innsatt
i glassene.
20332

Surgitel Aero Micro 250 TTL

Surgitel Micro TTL 250 med
Oakley Half Jacket 2.0

Oakley Radar Micro FLM 250 2.5 x
Oakley Radar Micro TTL 250 2.5 x

Produktbeskrivelse
Enkeltlinsesystemer (forstørrelsesglass) festes på briller. Dette
systemet har en fast brennvidde med et meget begrenset dybdeskarphetsområde. I praksis betyr dette at arbeidsavstanden
bestemmes av forstørrelsesgraden, dvs. høyere f orstørrelse, kortere arbeidsavstand. Konsekvensen blir at man ikke får inntatt
en ergonomisk god arbeidsstilling, med derav følgende rygg og
nakkebelastninger.

Oakley Flak Jacket
Micro 250 FLM

Viktig informasjon
Pupilleavstanden må måles hos o
 ptiker og synstest må følge
bestillingen.
Under ingen omstendighet må Oakley rengjøres med Isopropyl
alkohol hverken på linsene eller innfatning.
Produktbeskrivelse
Samme Surgitel lupe som på Micro 250 FLM, men med Flak
Jacket innfatning.
UR2

UR2

Surgitel Micro TTL 250 med Oakley Half Jacket
Samme pris og levering som varenr. 20043

Flak Jacket Micro 250 FLM
Samme pris og levering som varenr. 20042

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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(800) 959-0153
(734) 662-0520
info@surgitel.com

GSC is an ISO 13485 quality system certified company

Tele
Fax
E-mail

Teknisk beskrivelse
E r g o V i s i o n ® H D TELESCOPES
Front-Lens-Mounted (FLM)
Model
Power
Micro250N FLM
2.5x
Micro250F FLM
2.5x
Micro250XF FLM
2.5x

Optic Type
Micro Galilean
Micro Galilean
Micro Galilean

Working Dist. Range
9-19” (22-47cm)
10-26” (25-65cm)
13-35” (33-89cm)

Depth-of-Field
10” (25cm)
16” (40cm)
21” (53cm)

Field Size
3.2-5.5” (8-15cm)
3.8-7.5” (9-19cm)
4.2-10.5” (11-26cm)

Micro300N FLM
Micro300M FLM
Micro300F FLM
Micro300XF FLM

3.0x
3.0x
3.0x
3.0x

Micro
Micro
Micro
Micro

10-15”
12-18”
13-21”
15-26”

(25-38cm)
(30-45cm)
(33-53cm)
(38-66cm)

5” (13cm)
6” (15cm)
8” (20cm)
11” (28cm)

2.5-3.7”
2.7-3.8”
3.0-4.2”
3.5-5.5”

EVX250N FLM
EVX250F FLM
EVX250XF FLM

2.5x
2.5x
2.5x

Galilean
Galilean
Galilean

10-18” (25-45cm)
11-25” (28-63cm)
14-35” (35-87cm)

8” (20cm)
14” (35cm)
20” (50cm)

3.5-5.7” (9-15cm)
4.0-8.0” (10-20cm)
4.5-11.1” (11-27cm)

EVC250N FLM
EVC250M FLM
EVC250F FLM
EVC250XF FLM

2.5x
2.5x
2.5x
2.5x

EVC300N FLM
EVC300M FLM
EVC300F FLM
EVC300XF FLM

3.0x
3.0x
3.0x
3.0x

Micro EVK300
Micro EVK350
Er g o V i s i o n ®
Micro EVK450

Ergo
Ergo
Ergo
Ergo

FLM 3.0x
FLM 3.5x
HEADLIGHTS
FLM 4.5x

Galilean
Galilean
Galilean
Galilean

Compact
Compact
Compact
Compact

Galilean
Galilean
Galilean
Galilean

10-15”
11-18”
12-21”
15-30”

(25-38cm)
(28-48cm)
(30-53cm)
(38-75cm)

5” (13cm)
7” (18cm)
9” (23cm)
15” (38cm)

3.0-4.2”
3.2-4.6”
3.5-5.4”
4.0-7.0”

(8-11cm)
(8-12 cm)
(9-14cm)
(10-18cm)

Compact
Compact
Compact
Compact

Galilean
Galilean
Galilean
Galilean

10-14”
12-17”
13-20”
17-26”

(25-35cm)
(30-43cm)
(33-50cm)
(43-65cm)

4”
5”
7”
9”

2.2-2.5”
2.3-2.9”
2.5-3.3”
2.8-3.9”

(5-6cm)
(6-7cm)
(6-9cm)
(7-10cm)

Micro Prism
Micro Prism
Micro Prism

Custom, 10-30” (25-76cm)
Custom, 10-30” (25-76cm)
Custom, 10-30” (25-76cm)

LED Lights (3W): 10,000 hours or 2-3 years estimated LED life
EVK350 FLM
3.5x
Compact Prism
EVK450 FLM
4.5x
Compact Prism
Odyssey Micro LED
•
Brightness:
~
45,000
Lux
EVK550 FLM
5.5x
Prism Pro
•
Color: Neutral or Cool
EVK650 FLM
6.5x
Prism Pro
•
Beam
Pattern:
100mm
circle
at
16”
EVK800 FLM
8.0x
Prism Pro
EVK1000 FLM
10.0x
Odyssey Mini LED – High Intesity
•
Brightness:
~ 70,000 Lux
Through-the-Lens
•
Color: Neutral or(TTL)
Cool
Model
•
Beam Pattern: Power
80mm circle at 16”
Micro250 TTL
2.5x
Micro300 TTL
3.0x
Micro350 TTL
3.5x
Fiber Optic Light Source Boxes
Model
Type
EVX250 TTL
2.5x
HLT 200
Halogen 200W
EVC250 TTL
2.5x Ergo
XLS 180
Xenon 180W
EVC300 TTL
3.0x
XLS 300
Xenon 300W
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(6-9cm)
(7-10cm)
(8-11cm)
(9-14cm)

Prism Pro

Optic Type
Micro Galilean
Micro Galilean
Micro Galilean
Color Temp
Galilean
3,350 K
Compact Galilean
6,000 K
Compact Galilean
6,000 K

2-11” (6-27cm)
2-8” (6-21cm)
1-6” (3-15cm)

3.1-6.3” (8-16cm)
2.7-5.5” (7-14cm)
2.7-5.0” (7-13cm)

Custom, 10-30” (25-76cm)
2-8” (5-21cm)
3.1-5.9” (8-15cm)
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-6” (3-15cm)
2.7-5.0” (7-13cm)
Surgical LED
•
Brightness:
~
100,000
Lux
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-4” (2-10cm)
2.3-4.5” (6-11cm)
•
Color:
Cool
Custom, 10-30”
(25-76cm)
1-3” (2-8cm)
2.1-4.1” (5-10cm)
•
Beam
Pattern:
80mm
circle
at
16”
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-2” (2-5cm)
1.8-3.8” (4-9cm)
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-2” (2-5cm)
1.1-1.2” (3-8cm)
Battery Pack Specs (for all LED): 1 rechargeable lithium ion
Up to 8 hour Battery Life (depending on light intensity)
Working
Custom,
Custom,
Custom,

Lamp
Up to
500+
500+

(10cm)
(13cm)
(18cm)
(23cm)

Dist. Range
10-30” (25-76cm)
10-30” (25-76cm)
10-30” (25-76cm)

Depth-of-Field
8-20” (20-50cm)
4-12” (10-30cm)
3-11” (7-27cm)

Field Size
3.0-8.5” (8-21cm)
2.5-5.5” (7-14cm)
2.1-4.7” (5-12cm)

Life
Operating Voltage
Size
Weight
Custom, 10-30” (25-76cm)
8-20” (20-50cm)
3.5-11.1” (9-27cm)
100 hrs
110V/120V/220/240V AC
5.5” x 4” x 7.5”
8 lbs(4 kg)
Custom, 10-30” (25-76cm)
5-12” (13-30cm)
3.0-7.0” (8-18cm)
hrs
100-220V* AC, 50/60 HZ
14” x 5” x 8”
10 lbs(5 kg)
Custom, 10-30” (25-76cm)
4-9” (10-23cm)
2.2-3.9” (6-10cm)
hrs
100-220V* AC, 60/60 HZ
14” x 5” x 10”
13 lbs(6 kg)

Micro
EVK300notes
TTL 3.0x
Micro Prism
Custom, 10-30” (25-76cm)
2-11” (6-27cm)
3.1-6.3” (8-16cm)
Specification
Micro
EVK350 TTL
3.5x– * denotes self-regulating
Micro Prismvoltage
Custom, 10-30” (25-76cm)
2-8” (6-21cm)
2.7-5.5” (7-14cm)
•
Operating
Voltage
Micro EVK450 TTL 4.5x
Micro Prism
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-6” (3-15cm)
2.7-5.0” (7-13cm)
Source Box notes
•
HLTTTL
200 – good3.5x
color rendering (90-95),
curing
light filter (orange),
max illumination
and max bulb
settings, ACMI
connection
port
EVK350
Compact
Prism
Custom,
10-30” (25-76cm)
2-8”life
(5-21cm)
3.1-5.9”
(8-15cm)
XLSTTL
180 & 300 4.5x
– excellent color rendering
(100),
illumination
(i.e. simulates1-6”
daylight);
lamp life2.7-5.0”
usage hours
on rear
•
EVK450
Compact
Prismbrightest and whitest
Custom,
10-30” (25-76cm)
(3-15cm)
(7-13cm)
panel display; ACMI, Olympus, Storz, and Wolf connection ports
EVK550 TTL
5.5x
Prism Pro
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-4” (2-10cm)
2.3-4.5” (6-11cm)
*Note that
rendering of metal halide
(70-75)
due(25-76cm)
to strong green
spectral
components
EVK650
TTLthe color 6.5x
Prism fiber
Pro optic lights is very poor
Custom,
10-30”
1-3”
(2-8cm)
2.1-4.1” (5-10cm)
8.0x
Prism Pro
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-2” (2-5cm)
1.8-3.8” (4-9cm)
EVK800 TTL
Fiber Optic Cable options
EVK1000 TTL
10.0x
Prism Pro
Custom, 10-30” (25-76cm)
1-2” (2-5cm)
1.1-1.2” (3-8cm)
•
3 mm standard cable with ACMI connection: can be configured for Olympus, Storz, or Wolf connection ports with adapter piece.
o
8’ standard, ACMI connection, light weight , maximum comfort when using loupes
Available in 10’ lengths, armored covering
E r g o V i s i oon ® HEADLIGHTS
•
4 mm “High Output” cable with ACMI connection: can be configured for Olympus, Storz, or Wolf connection ports with adapter piece.
o (3W):
8’ standard,
up LED
to 80%
LED Lights
10,000 ACMI
hoursconnection,
or 2-3 yearsprovides
estimated
life more light transmission than 3 mm standard cable
o
Available in 10’ lengths, armored covering
Odyssey Micro LED
Surgical LED
Light
Unit Options (must
selectLux
with cable)
•
Brightness:
~ 45,000
•
Brightness: ~ 100,000 Lux
••
Wide
(clip-on)
smaller unit, wider beam size
Color:Field
Neutral
or Cool
•
Color: Cool
••
High
BeamIntensity
Pattern: (clip-on)
100mm circle at 16” larger unit, more focused beam size
•
Beam Pattern: 80mm circle at 16”
Fixed Headband with Iris
classic headlight design, uses 5mm cable and Iris-style light unit (no cable or light unit selection)
Odyssey Mini LED – High Intesity Beam Sizes @ 14 inches (about 16 to 18 Battery
Pack
(for all
rechargeable
lithium ion
inches from
theSpecs
eye) from
theLED):
front 1end
of the Fixed
•
Brightness:
~ 70,000 Lux
Up to 8 hour Battery Life (depending on light intensity)
Headband Light are 10-77mm
•
Color: Neutral or Cool
•
Beam Pattern: 80mm circle at 16”
Loupe Specification Notes
•Fiber2.5x
Ergo
 Stronger
magnification power compared to most other 2.5x loupe models; set at a more ergonomic working distance
Optic
Light
Source Boxes
Color
Life
Operatingcapability
Voltage 2) WorkingSize
Depth-of-fieldType
(DoF) – achievable DoF
willTemp
vary accordingLamp
to: 1)
Eye accommodation
distance (longer  Weight
more DoF)
•Model
Halogen
200W FS will vary
3,350
K
to 100
110V/120V/220/240V
AC Distance
5.5” x (longer
4” x 7.5” more
8 lbs(4
Field Size (FS)
– achievable
according
to: 1)Up
How
closehrs
the ocular
is to the eye 2) Working
FS) kg)
•HLT 200
180W
6,000
K an EVX TTL500+
AC, at
50/60
x 5” xdistance
8”
10 lbs(5
kg)
TTL Working Xenon
Distance
range example
 For
250, hrs
if the working 100-220V*
distance is set
16”, HZ
then the14”
working
range
will be
•XLS 180
XLS 300
Xenon with
300Wa 10” depth-of-field
6,000 K (16”-5” and500+
hrs
100-220V* AC, 60/60 HZ
14” x 5” x 10”
13 lbs(6 kg)
from 11-21” inches
16”+5”).
Specification
notes
Eye
Prescription/Correction
Note
Operating
Voltage
– *prescription
denotes self-regulating
voltage
••
If you have
any eye
(e.g. distance,
reading, “drugstore readers”), this must be updated and submitted with the order
Source Box notes
Loupe
Selection
Notescolor rendering (90-95), curing light filter (orange), max illumination and max bulb life settings, ACMI connection port
•
HLT
200 – good
FLM
advantages
advantages
XLS
180 & 300 – excellent color rendering (100), brightest and whitest illumination (i.e.TTL
simulates
daylight); lamp life usage hours on rear
•
+Bestpanel
Posture
fully adjustable
angle for
various procedures
+Weight
better weight distribution
display; ACMI, Olympus,
Storz, anddeclination
Wolf connection
ports
+Easy “BiVision”
flip-up option, no need to take on-and-off
+Field Size
optics are closer to the eye
*Note that
theChange
color rendering quick,
of metal
fiber
lights
is very poor (70-75) due to strong green spectral components
+Easy
Eye Rx
canhalide
change
Rx optic
lenses
locally
Fiber Optic Cable options
Micro
length:
•
3Lens
mm cell
standard
cable with ACMI connection: can be configured for Olympus, Storz, or Wolf connection ports with adapter piece.
Micro250 TTL
0.790 inches
mm] light weight , maximum comfort when using loupes
o
8’ standard,
ACMI [20.06
connection,
Micro300 TTL
0.962ininches
[24.43armored
mm]
o
Available
10’ lengths,
covering
Micro350
TTL
1.124 cable
incheswith
[28.55
mm]
•
4 mm
“High Output”
ACMI
connection: can be configured for Olympus, Storz, or Wolf connection ports with adapter piece.
o
8’ standard, ACMI connection, provides up to 80% more light transmission than 3 mm standard cable
o
Available in 10’ lengths, armored covering END OF SPECS SHEET
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SurgiTel Delivered the Magnification I Wanted Without
the Pain

Opti-Cap linsebeskyttere

I feel that SurgiTel is way ahead of the game compared to their competitors in ergonomic features. ... At different times in the past 3 years
I have wondered if I would have to change careers due to too Quote
Closemuch pain. Thanks to SurgiTel I no longer have to worry.
Darryl L Hatchett, DDS

Surgitel 3W Micro LED
Produktbeskrivelse
Klare beskyttelsesglass med fleksible festeringer. Passer alle
varianter av Surgitel luper. Enkelt å ta av/på og beskytter
optikken mot sprut og riper. Tåler vanlige kjemikalier.
24856

Opti-Cap linsebeskytter

Produktbeskrivelse
Etter hvert som man blir eldre trenger man mer lys. Dette endres
og kreves gjerne fra fylte 30–35 år. Surgitel 3W Micro LED er et
skyggefritt LED lys, brukes til konvensjonell tannbehandling og
små kirurgiske inngrep. Styrken ligger på 3 watt (10000–45000
lux), med mulighet for variabel lysstyrke etter behov. Lyset kan
enkelt monteres på de fleste typer lupesystemer (ved hjelp av en
adapter) og beveges u
 avhengig av lupen og kan enkelt vippes
opp og ned. Batteriet varer opp til 8 timer, men kan også brukes
under opplading. Batteriet leveres med en klype for enkelt feste
på frakk eller lomme. Vekt: 13 gram.
Viktig informasjon
Det anbefales å sette ned lysintensiteten mens man jobber med
lysherdende materialer. LED klassifiseres som laser II og man bør
unngå direkte lyskontakt. Beskyttelsesbriller til pasienten anbefales.
24862
UR2

Surgitel 3W Micro LED
Adapter
Husk å oppgi type lupesystem.
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SurgiTel Linserens

Produktbeskrivelse
Rensevæske for linser. Lager ikke riper. Spray på. Tørk av med
ren klut.
24885

SurgiTel Linserens
30 ml

informasjon@norskorthoform.no

telefon 22 76 01 40

telefax 22 26 02 30
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Rite•Lite™

Vision Sport Clear Safety
beskyttelsebrille

Produktbeskrivelse
Alt for få tenker på at man også må beskytte pasienten. Det første man bør gjøre når pasienten setter seg i stolen er å gi pasienten et sett med beskyttelsesbriller – for sikkerhetens skyld! Vision
gir beskyttelse for både pasient og tannlege.
17692

Produktbeskrivelse
Rite•Lite gir et hvitt, skyggefritt lys, optimalt til fargeuttak. Å ta
ut riktig farge er ikke enkelt, selv ikke for en øvet person. Ved
å “lage til” et nøytralt miljø rundt tennene kan dette forenkles.
Alle farger inkludert klær, leppestift osv. påvirker fargeuttaket på
samme måte som humør, vær, alder og m
 edikamentbruk.
Fargeuttaking med Rite•Lite

Vision Sport Clear Safety beskyttelsebrille
Sort, blå eller sølv innfatning

Vision Orange Curing Safety
Glass

•
•
•
•
•
•
•
•

Fjern evt. leppestift.
Om pasienten er kledd i fargerikt tøy – dekk over med en serviett.
Demp overlys.
Tannhelsepersonell bør være kledd i hvitt.
Ta ut farge i begynnelsen av dagen før øynene blir trette.
La pasienten sitte oppreist. Hold Rite•Lite ca 2,5 cm fra tennene.
Plasser nøytraliseringslappen mellom tennene.
Bruk fargeskala til å ta ut fargen.

15425
15429

Produktbeskrivelse
Beskyttelse for tannlege og pasient ved bruk av herdelamper.
17691

Vision beskyttelsesbriller
Full UV-beskyttelse.

Rite•Lite
Rite•Lite 2

Megaview-Easyfit luper

MirrorLite™
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Produktbeskrivelse
Bærbart, kompakt og batteridrevet lys med engangsspeil. LED
lampen gir et skyggefritt lys, som gjør det enklere å ta ut riktig
farge på tann – og restaurering. Hygienisk. Ideell for sandblåsing,
implantater og estetisk tannbehandling.

Produktbeskrivelse
Megaview-Easyfit Luper er et utrolig godt hjelpemiddel for deg
som ønsker å se bedre og få riktig arbeidsstilling. Jo mer du
konsentrerer deg for å se bedre, desto dårligere blir arbeids
stillingen som igjen fører til enda mer tretthet, hodepine og stive
skuldre. Megaview panneluper leveres med tre utskiftbare glass
med en forstørrelse på 3.0 x. Arbeidsavstanden ligger på
30–35 cm. I tillegg kan du bestille 1.7 x forstørrelse.
22199
22198
22202

MirrorLite
15017
15018

Uten MirrorLite

MirrorLite engangsspeil
50 stk.
MirrorLite komplett
50 stk. engangsspeil, inkl. batterier

Med

Megaview-Easyfit lupe komplett
inkl. 2.0 x, 2.5 x og 3.0 x linse
Megaview-Easyfit linse
1.7 x, 2.0 x, 2.5 x eller 3.0 x
Megaview-Easyfit lupe komplett med lys
inkl. 2.0 x, 2.5 x og 3.0 x linse

Pocket tray magnifier

Produktbeskrivelse
Hendig, lite forstørrelseglass med 10 x forstørrelse.
22201
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