OVC – «One Visit»
permanent krone

Kun én fil
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BurButler - unik boroppsats
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Énfilsystem

Permanent krone
Ferdigherdet
hybrid
keramisk lag

Kun én fil!
Xp-endo Shaper fjerner dentinchips meget effektivt,
og den tilpasser seg kanalens irregulariteter. «The
One to Shape your Success».
Den unike legeringen og fildesignet gjør at
instrumentet kan brukes etter håndfil #15, og etter
få minutters bruk er kanalen renset til str. 30/.04.
Enklere kan det vel ikke bli!
FH8430

XP-Endo Shaper, #30, 25mm, 6 stk		

OVC – One Visit Crown

Uherdet hybrid
keramisk lag

Resin nano-keramikk
OVC er en lagdelt hybrid keramikk-krone som
tilpasses og ferdigstilles med pasienten i stolen.
Ingen tanntekniker eller CAD/CAM-maskiner er
nødvendig.

Tilbud:
1490,-

Kanskje nettopp dette er noe dine pasienter har
ventet på – et holdbart, vakkert og rimelig alternativ
til tradisjonelle dentale kroner.
Ta kontakt om arbeidskurs
der du bor

tilbud 1490,–

Besøk vår nye nettbutikk
www.technomedics.no

Unik boroppsats
BurButler

Endobor

Disse praktiske og fleksible boroppsatsene fikserer
alle typer bor, og de holder borene fast. Det fleksible
silikonmaterialet gjør dem anvendelige til alle skaft:
FG, RA, HS og Lab. Holderen med bor kan plasseres
direkte i oppvaskmaskinen, og før autoklavering
trenger du bare sette på lokket.

Cavity Access Kit
Ett sett med bor som gjør det lettere for deg å
preparere en tann for endodontisk behandling.
Settet inneholder bor egnet til å åpne kaviteten,
justere kanalveggene og ferdiggjøre preparasjonen
i forbindelse med endo. Diamantborene har en
ikke-kuttende tupp (safe end) og en dybdemarkør
som sikrer deg mot risikoen for perforasjoner.

BFK700
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Cavity Access Kit 		

798,–

Tilbud:
798,-

Tilbud:
Kjøp 4, få
2 gratis

Leveres i fem farger: rosa, hvit, blå, lilla og oransje.
Velg mellom fire størrelser: 5, 10 eller 25 hull i 30
mm høyde, eller 25 hull i 60 mm høyde.
OO1300
OO1311
OO1323
OO1334

BurButler 5 hull, hvit			
BurButler 10 hull, lilla			
BurButler 25 hull lav, oransje		
BurButler 25 hull høy, blå			

298,–
375,–
549,–
589,–
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Splinting

Sandblåser

Super-Bond Brush-dip

Dento-prep
Brukes for å skape mikromekanisk overflate-ruhet på
porselen, kompositt og metalloverflater. Gir vesentlig
bedre bindingsstyrke ved sementering.

Splinting av mobile tenner
Nå kan du fiksere mobile tenner uten bruk av metallvaier, glassfiber eller adhesiver. Super-Bond Brushdip gir deg en sterk og samtidig fleksibel splinting,
som også er enkel å fjerne hvis det skulle bli ønskelig.
Genialt for mobile tenner i underkjeven.

FG1105

Super Bond Brush-dip intro kit

Veil. 2396,– Tilbud 1990,–

Ideell både for intraoral og ekstraoral bruk.

Tilbud:
1990,-

15 %

Glassfiberforsterkning

Labrida BioClean

everStick er et prepolymerisert glassfibermateriale
med meget sterke kjemiske egenskaper. Den
patenterte kjemien gjør everStick til markedets best
dokumenterte og mest brukte glassfiber.
Fiberen har gode håndteringsegenskaper fordi den
uherdet minner om myk karamell. everStick kan
brukes med den bondingen, det komposittmateriale
og de instrumentene du allerede har.
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Tilbud:
3250,375,1063,1063,1063,1063,-

Vedlikehold av
implantater

everStick

Tilbud:
2 553,–
2 526,–
900,–
851,–

Direkte Quick-kobling til turbinen.
					
FO2100
Dento-Prep sandblåser 			
FO2120
Aluminiumsoksid, 900g			
FO2103
Quick-kobling til W&H			
FO2104
Quick-kobling til Kavo			
FO2105
Quick-kobling til Sirona / Simens		
FO2106
Quick-kobling til BienAir			

Besøk vår nye nettbutikk
www.technomedics.no

					
FB9210
everStick C&B (2 x 12 cm)
FB9220
everStick perio (2 x 12 cm)
FB9211
everstick C&B 8 cm			
FB9221
everstick perio 8 cm			

«Hodet» kan roteres 360 grader for god
tilgjengelighet intraoralt.

15 %

Introtilbud:
1990,-

For bedre og enklere vedlikehold
BioClean gir sikrere, raskere og mer pasientvennlig
behandling og vil være med på å hindre utviklingen
av mucositt og peri-implantitt. Regelmessig
vedlikehold 2–4 ganger i året vil øke sjansen for å
opprettholde friske forhold rundt implantat.

FJ6700

BioClean børste for implantater, 10 stk

Introtilbud: 1990,–
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Kontaktpunkt

Ena White 2.0

Contact pro

Profesjonell hjemmebleking

Det unike designet til Contact Pro sikrer ideelt
utformede og plasserte kontaktpunkter. Contact Pro
leveres som sett med to dobbeltsidige instrumenter,
et for molarer og et for premolarer. Hvert av
instrumentene har arbeidsdeler for kaviteter plassert
henholdsvis mesialt og distalt.
Gjør som hundrevis av kolleger før deg:
Bruk Contact Pro!
KO9000 Contact Pro sett 1 stk molar og 1 stk premolar
KO9001 Contact Pro sett 3 stk premolar
KO9002 Contact Pro sett 3 stk molar

Fra:
1590,-

tilbud 1590,–
tilbud 1990,–
tilbud 1990,–

Tilbud:
690,-

Profesjonell tannbleking
Ena White 2.0 er en spesiell tannbørste med en
dispenser som inneholder 6 % hydrogenperoksid.
Den patenterte aktivatoren XS151 forbedrer
opptaket av hydrogenperoksidet og gjør blekingen
mer effektiv. Etter en grundig profylaktisk
behandling, instruksjon og demonstrasjon vil
pasienten bruke tannbørsten hjemme – ett
minutt, to ganger om dagen. Enkel og forutsigbar
hjemmebleking uten skinne.
FI1120
Ena White 2.0 hjemmebleking 6 % hydrogenperoksid, 6 ml		
		
veil.841, – tilbud 690,–
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Håndkrem

Hardmetallbor

Glove’n Care

Tri Hawk

Håndkremen med salter og mineraler fra Dødehavet.
Dødehavet har verdens mest mineralholdige vann.
Glove’n Care er laget av Dødehavets mineralrike
salter og utvalgte lindrende planteoljer. Kremen
hjelper huden til å øke sin egen evne til å ta opp
og holde på fuktighet.

Tri Hawk Talon har en helt spesiell utforming:
• boret har seks skjærende blader (i stedet for fire
som andre bor har), og er utrolig skarpt.
• «End cut» gjør at boret kutter like godt i
alle vinkler.
• Talon transporterer ut materialet det kutter i.
• Leveres sterilt pakket i ruller på 100 stk.
BHT137-012FG Tri Hawk Talon 12, 100 stk

4250,–

Ny bruker? Lyst til å prøve det?
Kontakt oss for et godt tilbud.
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Kjøp 2 ruller,
få 20 bor
gratis

10 %

Ved kjøp av
6 tuber eller
4 pumpekanner

FJ6101
FJ6100
FJ6106
FJ6105

Håndkrem 1 × 100 ml tube
Håndkrem 6 × 100 ml tuber
Håndkrem 1 × 250 ml pumpekanne
Håndkrem 4 × 250 ml pumpekanne

185,–
tilbud 834,–
622,–
tilbud 1866,–
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Avsender: Technomedics, Gramvn. 68, 1832 Askim

Porselensfraktur!?
Tender repair system
Tender binder kompositt til porselen og metall uten
bruk av flussyre. Vi har flere års klinisk erfaring i
Norge.
Tender Opaque pasta stopper gjennomskinn fra
metall på en utmerket måte.

Tilbud:
2450,-

Enkel i bruk. Kan brukes med alle kompositter.
FG1300

Tender repair kit: 2,5 ml primer, 3 g pasta for porselen,
3 g pasta for metall (Opaque)		

Tilbud: 2450,-

«Gore-tex»-sutur
Cytoplast PTFE
Med denne suturen får du det beste fra både
monofilamentære og flettede suturer:
Vevsrespons og minimal bakteriell innvekst som en
monofilamentær sutur.
Mykhet, smidighet og pasientkomfort som vanligvis
assosieres med flettede suturer.
Gode håndteringsegenskaper; suturen har ikke noe
«minne» og er lett å knyte.

15 %

FH5810
FH5815
FH5820
FH5825
FH5840

Cytoplast sutur 19mm 3/8/cirk 3-0 (tilsvarer 4-0)
Cytoplast sutur 16mm 3/8cirk 3-0 (tilsvarer 4-0)
Cytoplast sutur 16mm 3/8 circ 4-0 (tilsvarer 5-0)
Cytoplast sutur premium 13mm 3/8 cirk 4-0
(tilsvarer 5-0)
Cytoplast sutur 13mm ½ circ 4-0 (tilsvarer 5-0)

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nye nettbutikk www.technomedics.no
Alle priser pr. 21 november, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til 31.12.16.
Forsidefoto: Shutterstock.com

tilbud 1383,–
tilbud 1383,–
tilbud 1383,–
tilbud 1530,–
tilbud 1383,–

