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XP-endo Shaper
kun én fil

«The One to Shape your Success» 
XP-endo Shaper er én fil i størrelse 30 og en taper på .01, noe som 
gjør den meget fleksibel.  Filen er laget med en spesiell NiTi-legering 
(MaxWire®) og ekspanderer til en slangeform inne i rotkanalen. 
Denne formen gjør at filene oppnår en taper på minst .04. 

Filen har BT-tip (Booster Tip med seks skjæreegger), som starter på 
spissen i størrelse 15 og øker til størrelse 30. Dette gjør at det fjernes 
mer dentin, filen arbeider seg raskere ned i kanalen samtidig som 
kanalanatomien respekteres.

Du oppnår en ferdig preparert kanal på minst 30/.04 med  
kun ett instrument.

Effektiv og konservativ behandling
Filens «slangeform», ekstreme fleksibilitet kombinert med høy hastig-
het (800 rpm) og minimal torque gir deg unike fordeler:
 
• Minimalt stress på kanalveggene, som betydelig reduserer  
 risikoen for mikrofrakturer i dentinet 

• Fjerner pulpavev og dentinchips meget effektivt fordi instrumentet  
 genererer turbulens i kanalen. Samtidig gir filens form betydelig  
 mer plass til debris i kanalen sammenlignet med filer med større  
 diameter og taper. XPS danner derfor også mindre smear-layer og  
 øker irrigasjonsvæskens penetrering i dentintubuliene  

• Tilpasser seg hele kanalen med alle dens forskjellige former  
 og fasonger
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MaxWire®  – ekstremt sterk
Med den unike MaxWire®-legeringen får du en fil som er ekstremt 
fleksibel og motstandsdyktig mot materialtretthet. Ulikt andre instru-
menter reagerer XPS på variasjon i temperatur og endrer seg til en 
forhåndsbestemt form inne i kanalen. Formen og fleksibiliteten gjør at 
filen kan trekke seg sammen og ekspandere i rotkanalen. Den respek-
terer kanalens opprinnelige form samtidig som den renser ut områder 
hvor en konvensjonell fil ikke kommer til. 
  
• Superelastisk, ekstremt fleksibelt og smidig instrument 

• «Shape memory», filen ekspanderer til en predefinert  
 form i rotkanalen ved 35 ºC 

KURS:
Introduksjon av 3D- NiTi instrumenterings- og 
biokeramisk rotfyllingsteknikk.
På dette kurset vil den nye 3D- instrumenteringsmetoden 
introduseres. Det vil bli drøftet og demonstrert strategier som gjør 
behandlingen effektiv og forutsigbar. Deltakerne vil jobbe på en 
underkjevemolar med fire kanaler. Instrumenteringsmetode av 
rotkanalen samt en enkel rotfyllingsteknikk med et biokeramisk 
materiale vil gjennomgås og utføres av alle deltakerne. Kurset holdes 
på Endo Inn kurssenter, Bekkestua, hvor nye teknologiske hjelpemidler 
i endodonti blir demonstrert og testet av kursdeltakerne. 

FH8430 XP-endo Shaper, 25 mm (6 stk)    tilbud kr 1690,–
FH8431 XP-endo Shaper, 21 mm (6 stk)    tilbud kr 1690,–
FH8432 XP-endo Spaper, 31 mm (6 stk)    tilbud kr 1690,–

Tannlege Knut Årving

Tannlege Thomas Myrhaug

Bli med på et av våre kurs våren 2017:
Vi holder kurs følgende datoer: 14. februar, 14 mars og 25. april
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One Visit Crown
resin nano-keramikk

«One Visit» permanent dental krone
Fremstilling av en OVC krone foregår med pasienten i stolen og tar 
bare 40 minutter. Kun ett besøk er nødvendig, ingen avtrykk, ingen 
CAD/CAM-maskiner eller forsinkelser.

OVC er en keramisk hybridkrone 
bestående av 73 % zirkonium glass

Kronen pasientene dine har ventet på?
Kanskje noen av dine pasienter kunne tenke seg et holdbart, vakkert 
og rimelig alternativ til tradisjonelle dentale kroner? OVC gjør dette 
mulig. OVC er en lagdelt keramisk hybridkrone. Kronen er delvis 
prefabrikkert med et herdet, varmebehandlet okklusalt lag og en ikke-
polymerisert indre kjerne, som tilpasses individuelt til den aktuelle 
preparasjonen. Når OVC er ferdig tilpasset, sementeres kronen til den 
preparerte tannen. God estetikk! Raskt, enkelt og innovativt!  

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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One Visit Crown
resin nano-keramikk

Solide og vakre fullverdige kroner
OVC består av 73 % nano-keramiske komponenter (zirkonium) 
innebygd i polymer-matrise. Et materiale som via keramet har 
emaljens hardhet og via resinet har dentinets fleksibilitet. 
God estetikk. OVC har vært brukt klinisk i seks år. 

Det uherdede laget på OVC presses direkte på den preparerte tannen og vil fungere som en 
avtrykksmasse. Etter en rask «spot»-herding fullføres herdingen av OVC-en utenfor munnen.

Ferdigherdet
hybrid
keramisk-lag

Uherdet hybrid 
keramisk lag

KURS: 
OVC Permanent dental krone fremstilt på under en time
Formålet med dette kurset er å formidle moderne og innovative teknikker som kan 
gjøre din hverdag enklere. Kurset vil vise deg hvordan du kan fremstille disse vakre og 
varige kronene raskt og enkelt. Det vil være en teoridel, men hovedfokuset på kurset vil 
være å gjøre deg trygg og komfortabel med OVC-teknikken.

Tannlege Jan Thomsen
Bli med på kurs 14 februar i Stavanger.
Flere kurs kommer, meld gjerne din interesse
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Labrida® BioClean
vedlikehold av implantater

For bedre og enklere vedlikehold av tannimplantater
• klinisk dokumentert
• forenkler og forbedrer vedlikeholdet av implantater 
• raskere og mer pasientvennlig behandling 
• BioClean brukes i langsomt roterende eller oscillerende vinkelstykke

Undersøk dine pasienter
Epidemiologiske studier viser at over halvparten, ja opptil så mange 
som 80 % av implantatene utvikler mucositt. Av disse rammes 
20-40 % av inflammasjon med bentap – peri-implantitt. 
Regelmessig vedlikehold, 2- 4 ganger i året, vil øke sannsynligheten 
for å opprettholde friske forhold rundt implantatet og redusere 
risikoen for biologiske komplikasjoner.

«Labrida BioClean er 
pasientenes førstevalg!»

Bruk av LABRIDA BioClean® 
• Bløtlegg børsten. 
• Monter børsten i vinkel- 
 stykket. 
• Roter med en hastighet på  
 600 – 1500 rpm. Skyll med  
 saltvann. 

KURS: 
Forebygging og behandling av peri-implantat sykdom
Målet med kurset er å gi deltakeren en oppdatering på forebygging og behandling av 
peri-implantat mucositt og peri-implantitt. Foredraget vil være basert på vitenskapelige 
publikasjoner, egen forskning og egen klinisk erfaring innenfor feltet. Kliniske tilfeller 
vil bli drøftet. Kursholder: Caspar Wohlfart

Hands-on 
Siste del av kurset vil bestå av en «hands on»-del med live demonstrasjon av Labrida 
BioClean®. Benytt muligheten til å teste disse bioresorberbare chitosan-børstene, som 
effektivt og skånsomt brukes til vedlikehold av implantater.

FJ6700 BioClean børste for implantat (Labrida) – 10 stk    tilbud kr 2350,–

Kjøper du 5 pakker får du resoproc 
vinkelstykke fra NSK for kun 3000,– 
(veil. 7038,–)

Tannlege Caspar Wohlfart
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Super-Bond Brush-dip
periosplinting

FG1105 Super-Bond Brush-dip           veil. 2396,–  tilbud 1990,–

Enkelt og effektivt
Nå kan du fiksere mobile tenner uten bruk av metallvaier, glassfiber 
eller adhesiver. Super-Bond Brush-dip gir deg en sterk og samtidig 
fleksibel splinting, som også er enkel å fjerne dersom det skulle være 
ønskelig. 

1. Væt børsten med blandingen av  
 base og catalyst 
 

2. Dypp børsten i pulveret og gjør en  
 sakte sirkelbevegelse med børstens  
 tipp på overflaten av pulveret. Vent et  
 sekund for å la pulver og væske blande  
 seg godt på tuppen av børsten. Dette vil  
 forme materialet til en liten ball. 

3. Påfør materialet på etset emalje, la det herde i fem minutter. 

Meget tynn og 
estetisk splinting

Hvorfor er Brush-dip helt unik?
I motsetning til andre resin-sementer vil Super-Bond danne en 
fleksibel og elastisk bonding. Denne elastisiteten vil kompensere 
for de mobile tennenes bevegelse uten å frakturere. Bruker man for 
eksempel kompositt, får man en rigid, stiv konstruksjon som over tid 
med stor sannsynlighet vil frakturere eller løsne.

1 2 3

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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ExamVision Galilei

ExamVision lys

Made in Denmark

Made in Denmark

Galilei HD TTL
ExamVision – lupebriller av dansk design. Håndlaget etter dine spe-
sifikasjoner og behov. Bare komponenter av den høyeste tilgjengelige 
kvalitet benyttes, blant annet tysk optikk med markedets beste coa-
ting. Finnes i fire forskjellige forstørrelser: 2.3x – 2.8x – 3.3x – 3.8x. Det 
unike linsesystemet er designet for å kunne gi et optimalt klart bilde 
sammen med maksimal dybdeskarphet og stort synsfelt.

Synskorrigering mulig i både okular og bæreglass

Nå kan du gjøre lupen din enda mer personlig. Velger du en Icon 
ramme kan du bestille en 0,02 karat (1.7 mm) diamant festet på en 
sølvplate, håndlaget av en dansk smykkedesigner.

Luper og lys – den perfekte kombinasjon
Over 50 % av de som kjøper lupebriller, kjøper med lys. De som ikke 
kjøper lys med en gang, kjøper det etter kort tid. Selv om man har 
godt lys på klinikken, vil man aldri få den samme opplevelse som ved 
å bruke lys montert på lupebrillen. Du får alt lyset direkte i arbeids-
området, ingen skyggepartier, og det gir større dybdeskarphet og 
klarere syn.

FOCUS LED 4500: fargeekte, varmt lys. Vekt 17 g, arbeidstid opptil 12 
timer, ladetid 2,5 time, ø 70 mm på 35 cm avstand. 

FOCUS LED 6000: kraftig, hvitt lys. Vekt 17 g, arbeidstid opptil 12 
timer, ladetid 2,5 time, ø 70 mm på 35 cm avstand. 

NANO ESSENTIAL: naturlig hvitt lys. Vekt 9 g, arbeidstid opptil 12 
timer, ladetid 2,5 time, ø 80 mm på 35 cm avstand. 

Gjelder ikke batteriet

2.3

10,8 cm

Inntil 20 cm

Arbeidsfelt

Dybdeskarphet

2.8

10,2 cm

Inntil 15 cm

3.3

8,13 cm

Inntil 10 cm

3.8

7,11 cm

Inntil 5 cm
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ExamVision Kepler
Made in Denmark

Tilbehør

Gjelder ikke batteriet

Kepler Kompakt TTL
ExamVision-lupen som gir deg optikk og presisjon for de mest kre-
vende behandlingene. ExamVision sitt TTL kompaktsystem er laget 
uten kompromiss og med et lett, ultrakompakt design.

Finnes i tre forskjellige forstørrelser: 3.5x – 4.6x – 5.7x. Forstørrelsen 
kan endres ved en senere anledning uten å måtte investere i en helt ny 
lupe. Da betaler man kun for nye okular.

Bredt synsfelt - 
krystallklart fra 
kant til kant

Låsbar finfokus

Synskorrigering 
mulig i både okular 
og bæreglass

ExamVision desinfeksjonskluter
For trygg desinfisering av lupebriller og LED-lys. ExamVision 
desinfeksjonskluter er uten sprit. Selges i boks med 100 servietter. 

Rensevæske
Rensevæske som vil holde lupene i perfekt stand. Bruk en liten dusj på 
en microfiber klut for å fjerne skitt, støv og fett.

Ekstra batteri?
Har du glemt å lade batteriet til LED lyset? Har du glemt igjen batteriet  
på den andre klinikken? Kjøp et ekstra batteri, nå med 10 % rabatt!

- 10%

3.5

8,5 cm

Inntil 10 cm

Arbeidsfelt

Dybdeskarphet

4.6

7,5 cm

Inntil 8 cm

5.7

6,5 cm

Inntil 6 cm
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Global
dentalt mikroskop

God forstørrelse og fantastisk godt lys gjør hverdagen din som 
tannlege til noe helt annet.  Du sitter ergonomisk riktig og blir 
tryggere på arbeidet ditt. Dokumentasjonsutstyr kan kobles til 
mikroskopet, bilder og videoer kan brukes til pasientinformasjon og 
lagres i pasientjorurnalen.

Nyhet A-serien 
Globals nye A-serie mikroskop gir deg unike fordeler:
• Mer kompakt og stiligere design
• Forbedret manøvreringskontroll, enklere å stille inn og rotere
• Ny lyskilde: LED-lys med over 100 000 lux, sterkeste i markedet!
• Lyset har integrert gul-filter (kompositt) og grønn-filter (kirurgi)
• Multifokal linse, arbeidsavstand fra 20–35 cm, gjør det mulig å  
 arbeide på ulike steder i munnhulen uten å måtte flytte mikroskopet

Leveres i tre utgaver, der forskjellen er trinnene i optikken:
A3 3.2× – 6.4× – 12.8×

A4 3.0× – 5.1× – 8.0× – 12.8×

A6 2.1× – 3.0× – 5.1× – 8.0× – 12.8× – 19.2×

Verdens mest solgte dentale mikroskop
Felles for mikroskopene fra Global er at de er basert på et kompakt og 
velbalansert system, der du styrer alle mekanismene med fingertup-
pene. Systemet gjør det lettere å posisjonere mikroskopet korrekt og 
øker innsyn og bevegelighet. I disse mikroskopene er det integrert en 
kraftig lyskilde, som har et klarere og hvitere lys enn det som tradisjo-
nelt leveres på markedet. 

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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Piezosurgery white
piezokirurgi

Mectron - Piezosurgery
Mectron, produsenten av denne maskinen, kom med verdens første 
Piezokirurgi-maskin i 2001. I årene som har gått, har de kommet 
med flere nye modeller og mer avansert teknologi. Deres seneste 
modell, Piezosurgery white, er av det aller nyeste på markedet innen 
piezokirurgi.
                                                               
Piezosurgery white – enkelhet satt i system
1. Trykk på ønsket type behandling
2. Start kirurgi

Det er faktisk så enkelt! Ingen øvrige innstillinger er nødvendige; 
fininnstillingen for hver spiss og indikasjon blir gjort automatisk av 
det innebygde feedbacksystemet i Piezosurgery white.

43.900,– 
inkl. håndstykke
(kan også leveres med LED-lys)

Komplett ultralydsapparat
Piezosurgery white dekker alt fra enkle ekstraksjoner til komplisert 
oralkirurgi, men den kan også anvendes i konvensjonelle 
behandlinger som scaling og preparering ved apikal kirurgi. 
Apparatet har bare én utgang, og du bruker det samme håndstykket 
uansett hvilken behandling du skal utføre.

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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TotalFill®

TotalFill®

biokeramisk sealer  

 biokeramisk rotreparasjonsmateriale

Flere og flere bruker TotalFill sealer når de gjør endo. Både 
endodontister og allmennpraktiserende. Hvorfor?

Ingen krymping: TotalFill sealer har overhodet ingen krymping ved 
herding. Det blir derfor ingen spalter. 

Antibakteriell: Meget antibakteriell med en pH>11, en pH svært lik 
kalsiumhydroksid. Sealeren holder en slik pH i mer enn sju dager.
 
Kjemisk binding til dentin: I herdeprosessen dannes det 
hydroksyapatitt, som sealeren binder til.

Hydrofil: Det er fuktigheten i dentintubuliene som starter 
herdeprosessen! Sealeren har en unik bonding både til vegg og point 
(som har en biokeramisk coating).

Tyntflytende: Sealeren fyller ut og forsegler kanalen. Suveren ved 
3D-endo.

Tilbud sealer: – 10 %

FH4510 Totalfill BC Sealer 1,5 g sprøyte    veil. 1 587,–    tilbud 1428,–
FH4540 TotalFIll BC obturation kit .04 (Sealer + GP/PP-hjul)        veil. 2 914,–    tilbud 2477,–

FH4506  TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g   veil kr. 1 795,–   tilbud 1 526,–

RRM Putty: Fast set
Andre generasjons biokeramisk rotreparasjonsmateriale med 
suverene håndteringsegenskaper.

• Herder på 20 minutter
• Én-komponent, ingen miksing
• Leveres nå som putty i sprøyte. Press ut det du trenger,  
 enkel å håndtere
• Meget gode håndteringsegenskaper
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Tilbud: 
13.900,–

Tri-Auto mini

Root ZX mini

endomotor

apekslokator

Tri-Auto mini er en suveren kvalitetsmotor fra Morita.  Liten, lett og 
trådløs! Den har en kraftig motor utstyrt med autorevers, slik at filen 
stopper og reverserer når den blir utsatt for stor belastning. 

Hastigheten kan justeres mellom 50–1000 rpm, og den har justerbar 
torque. Roterbart vinkelstykke (250°) gir god tilgjengelighet overalt.  

Brukervennligheten er meget god takket være det store LCD-
displayet. Dette gjør det enkelt å endre innstillingene – man kan lagre 
6 forskjellige programmer.

Morita kom med den nå velkjente apekslokatoren Root ZX i 1991. Den 
anslås å være verdens mest solgte apekslokator med en nøyaktighet 
på 97,5 %. Root ZX mini, siste modell fra Morita, har samme, 
velprøvde, teknologi og samme nøyaktighet.                                         

Med sin lave vekt (110 g) og kompakte design er den enkel å plassere, 
f.eks. på pasientens bryst eller på brettet. Den klare LCD-skjermen 
gjør det lett å lese av målingene.

FH7720 Tri-Auto mini endomotor    veil. 18 900,–   tilbud 13 900,–

FH7221 Root ZX mini     veil. 16 900,–   tilbud 12 900,–

4000,– i rabatt!

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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58 Rc
Hu-Friedy® Everedge™ /

AEI Talon Tough™ Standard

61-63 Rc
Hartzell® Carbon Steel

89 Rc
XP Technology™

Et nytt konsept for håndinstrumenter fra American Eagle.

Quick-Tip anvender en enkel og vel gjennomtenkt skrumekanisme, 
som gjør at arbeidsdelene kan byttes. 

Økonomisk og miljøvennlig
Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når det er utbrukt. 
Du erstatter bare den ene eller begge tuppene og beholder håndtaket. 
Du sparer ca 25% i forhold til et helt instrument.

Lag dine egne instrumenter
Du kan kombinere dine favoritter eller lage enkeltsidige instrumenter 
fra dobbeltsidige og omvendt. Enkeltsidige instrumenter kan 
utvilsomt være en fordel hvis man arbeider med urolige eller 
handikappede pasienter.

Quick-Tip XP
American Eagle XP

SX2025-QA Am.Eagle scaler Boge 513 Quick-tip A XP   299,–
SX2025-QB  Am.Eagle scaler Boge 513 Quick-tip B XP   299,–
SC9002  Quick-Tip håndtak grønn    183,–
Flere eksempler på instrumenter
SC2800-QA Am.Eagle scaler 204SD Quick Tip A XP   299,–
SC2800-QB Am.Eagle scaler 204SD Quick Tip B XP   299,–
SC9007  Quick-tip håndtak gul     183,–
Flere eksempler på instrumenter finner du på www.technomedics.no
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Håndtak
Håndtaket er ergonomisk rundt, ultralett, 26 % lettere en vanlig 
stålskaft. Finnes i syv forskjellige farger, samt ett i tykt stål. 
Fargekodingen gjør at man raskt kan identifisere instrumentet, eller 
den kan brukes til å identifisere kontorer, brukere og avdelinger.

XP-teknologi
Med XP-instrumentene fra American Eagle trenger du ikke lenger 
tenke på at tannrensningsinstrumentene burde slipes. De er laget for 
at du ikke skal slipe dem.

XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. 
De er også de mest grasile på markedet. Dermed blir det enklere å 
komme ned i periodontale lommer og inn i interproksimale rom.

Et helt nytt instrument fra American Eagle, med den patenterte 
XP-teknologien. Instrumentet har en hakelignende side for 
linguale flater anteriort. Den er spesielt godt egnet på blottlagte 
rotoverflater og anbefales å bruke rundt kjeveortopedisk wire. 
På den andre siden av instrumentet har du en sickle scaler for 
interproksimale flater. 

Quick-Tip XP

Boge 513

American Eagle XP

American Eagle XP

Bestill dine 
tannrensnings-
instrumenter i 
Quick-Tip XP!
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EZ DAM
tørrlegging og isolering                                      

Isolering uten kofferdam
Å isolere arbeidsfeltet er nødvendig i mange prosedyrer for å oppnå 
et forutsigbart og godt resultat. Med EZ DAM kan du enkelt og 
effektivt tørrlegge og isolere uten bruk av kofferdam. Prosedyrer som 
komposittarbeid og sementering vil med EZ DAM kunne utføres 
raskere og enklere (Vi snakker ikke her om endodontisk behandling, 
hvor man må bruke kofferdam).

EZ DAM består av et mykt munnstykke i silikon som kobles direkte 
på vakuumsuget. Munnstykket holder på en skånsom måte pasientens 
tunge og kinn unna arbeidsfeltet samtidig som det effektivt fjerner 
fuktighet og saliva gjennom mange små vakuumkanaler. Du trenger 
ikke spyttsuger, bomullsruller eller normal bruk av vakuumsug, og du 
trenger ikke holde pasientens kinn unna med speilet.

Tilbud: 3.990,– 
Introkit + valgfri 
pakke munnstykker 

OS1200 EZ-Dam introkit      3 723,–
OS1211 EZ-Dam munnstykker soft voksen     512,–
OS1212 EZ-Dam munnstykker soft barn     462,–
OS1210 EZ-Dam munnstykker Retract voksen    590,–
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Tri Hawk
hardmetallbor

Verdens beste hardmetallbor!
Hardmetallbor kutter meget effektivt. Sammenlignet med stål- 
og diamantbor holder de seg skarpe veldig lenge. Tri Hawk 
hardmetallbor kan i stor grad erstatte diamanter. Du sparer tid, for  
Tri Hawk gjør jobben unna tre til fire ganger raskere enn diamantbor. 

Tilbud:
Kjøp 2 ruller, få 20 bor gratis

Tri Hawk Talon har en helt spesiell utforming:
• Kutter alle typer metall, kroner og emalje
• «End cut» gjør at boret kutter like godt vertikalt som horisontalt 
• Boret har seks skjærende blader (i stedet for fire som andre bor har),  
 og er utrolig skarpt. Boret kutter derfor meget effektivt og jevnt  
 sammenlignet med andre bor
• Talon transporterer ut materialet det kutter i
• Leveres sterilt pakket i ruller på 100 stk

Ny bruker? Lyst til å prøve 
det? Kontakt oss for et godt 
tilbud.

BHT137-012FG  Tri Hawk Talon 12, 100 stk     4249,–

Best i test!
Ved en tre måneders evaluering av hardmetallbor ble Tri-Hawk 
vurdert som «de beste» av 92 prosent av testtannlegene.  
De sa at Tri-Hawk: 

• Ikke fremkaller vibrasjoner i turbinen fordi de sentrerer og  
 har en perfekt tilpassing til turbinen  

• Har «særdeles gode skjæreegenskaper»
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Emamel HRi
mikrohybrid

Fantastisk estetikk
Det er ikke lenger nødvendig med kompliserte teknikker for å få et 
godt resultat med komposittoppbygninger anteriort.

Materialet HRi inneholder tolv prosent nanopartikler av 
zirkoniumoksid som har gjennomgått en spesiell silaniseringsprosess. 
Dette er det første og eneste komposittmateriale med samme 
lysbrytningsvinkel som naturlig emalje. Du vil ikke oppleve at 
restaureringen blir grå, og du trenger ikke maskere overgangen 
mellom tann og kompositt. 

• Bedre resultat med færre farger
• Fantastisk evne til å reflektere lys av samme farge og intensitet  
 som den omkringliggende tannsubstans under alle lysforhold

KURS: 
Arbeidskurs i kompositt
Formålet med dette kurset er å formidle moderne og innovative 
teknikker for anteriore restaurasjoner. Det har skjedd store 
forandringer når det gjelder estetiske oppbygninger med 
komposittmaterialer. Kurset vil ta for seg  bonding, estetiske 
restaureringer, polymerisering, puss og polering i teori og praksis. 
Ulike teknikker og metoder vil bli demonstrert, mulige feil og feller 
drøftes. Kurset vil bestå av både forelesning og praktiske øvelser. 
«Hands-on» på modeller.

Tilbud kit:
FB2700 HRi mini-kit skrusprøyter, UD(A)2,3,4+UE2 (emalje)  Veil. 1860,-
FB2710 HRi mini-kit kapsler, UD(A)2,3,4+UE2 (emalje)                          tilbudspris 995,-

Tannlege Jan Thomsen

Mini-kit: 995,–
UD(A)2,3,4+UE2 (emalje)

Kurs i Stavanger 15 februar
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Enamel HRi Function

Polering av kompositt

posterior emaljemasse

Enamel plus Shiny

BPM090  Enamel plus Shiny poleringskit                                                  veil. 909,–     tilbud 695,–

Emalje-kompositt som kan erstatte gull
Gjennom mange tiår har gull vært materialet som har satt standarden 
for okklusjonsfunksjon. HRi Function er et emaljemateriale tilnærmet 
lik gull i funksjon, men med de estetiske egenskaper vi forventer 
av moderne materialer. Dette materialet har vesentlig større 
motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje på grunn av en helt spesiell 
silaniseringsprosess.  

• Kan brukes i kombinasjon med alle komposittmaterialer
• Tre ulike masser med ulik lyshet: EF1, EF2, EF3 (EF3 mest hvit)
• Legges i 2 mm sjikt
• Kan brukes i kombinasjon med bulk fill-materialer

Introkit kun 895,–
4 x 2,5 g skrusprøyte 
UD2, UD3, UE2, EF3.
Kan også fås til kapsler

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no

Få det aller beste ut av ditt komposittsystem
Med dette pusse- og poleringssettet for kompositt kan du skape en 
virkelig flott finish på dine restaurasjoner.

I settet får du to forskjellige diamantpussepastaer: Pasta A (3 
µm) og Pasta B (1 µm). I tillegg får du Shiny C poleringspasta 
(aluminiumoksid).

Settet leveres med geitehårsbørster, pussehjul og pusseskiver.
Se prisen!

695,–



Avsender: Technomedics, Gramvn. 68, 1832 Askim

Cytoplast PTFE
«gore-tex»-sutur

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nye nettbutikk www.technomedics.no 
Alle priser pr. 1. februar 2017, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til 28. februar 2017.

Forsidefoto: Adobe Stock

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no

Den myke monofilamentære suturen!
Med denne suturen får du det beste fra de to ulike suturmaterialene 
monofilamentær og flettet sutur: Vevsrespons og minimal bakteriell 
innvekst som en monofilamentær sutur, mykhet og pasientkomfort 
som en flettet sutur.

Tilbud: – 15 %

FH5810 Cytoplast sutur 19mm 3/8/cirk 3-0 (tilsvarer 4-0)  1383,–
FH5815 Cytoplast sutur 16mm 3/8cirk 3-0 (tilsvarer 4-0)   1383,–
FH5820 Cytoplast sutur 16mm 3/8 circ 4-0 (tilsvarer 5-0)  1383,–
FH5825 Cytoplast sutur premium 13mm 3/8 cirk 4-0 (tilsvarer 5-0)  1530,–
FH5840 Cytoplast sutur 13mm ½ circ 4-0 (tilsvarer 5-0)   1383,–

• Gode håndteringsegenskaper – eksepsjonelt myk og smidig  
 å arbeide med
• Minimalt biologiske vevsreaksjoner
• Minimal irritasjon forårsaket av knuter; behagelig for pasienten
• Suturen har ikke noe «minne» og er lett å knyte
• Dimensjonsstabil/slitesterk

Er du en av dem som tidligere har brukt Gore-Tex® sutur fra Gore? 
Da vil du straks kjenne deg igjen ved bruken av Cytoplast PTFE, som 
er et tilsvarende materiale. 

Cytoplast PTFE er en ikke-resorberbar sutur. Forpakning: 12 stk.


