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	◆ Avansert, nøyaktig og elegant enhet 
	◆ Rund, magnetisk base, kan roteres 360°
	◆ 3,8 tommers LCD berøringsskjerm

	◆ Trådløs
	◆ Ultrasonisk aktivator langt mer 

effektive enn enklere, soniske
	◆ Kan brukes med andre irrigasjonstipper 

med Satelec-gjenger

	◆ Støtter bakhodet, nakke og øvre  
del av ryggen på en unik måte

	◆ Stimulerer til økt utstreking av nakke  
og maksimal gapeevne

	◆ Gir behandleren bedre innsyn  
og tilgjengelighet til arbeidsfeltet

Ai-Pex apekslokator 
+ pulpatester

Endo 1 ultralyd  
for endoirrigasjon

Happynecks 
forbedret ergonomi

Les mer på 
side 7

Les mer på 
side 8

Les mer på 
side 9

	◆ Elektrisk 
	◆ Kompatibel med alle gjengede 

anestesisprøyter og kanyler
	◆ Betjenes med én hånd

NeedleOff sikker 
kanylehåndtering Les mer på 

side 3
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NeedleOff
// Sikker kanylehåndtering

Apparatet som oppfyller direktivets intensjon! 
Nå kan du på en smidig og trygg måte fjerne og oppbevare kontaminerte 
kanyler fra anestesisprøyter. Med en-hånds-prosedyre kan dette nå gjøres 
funksjonelt og forsvarlig! 

Ny prosedyre: eliminer fare for stikkskade
Etter siste injeksjon setter du kanylen ned i apparatet mens du holder 
sprøyten. NeedleOff griper tak i kanylen, og en liten, batteridrevet motor 
skrur automatisk kanylen av sprøyten. Kanylen faller ned i den integrerte 
Sharpteineren, en boks som har plass til 400 kanyler. Displayet gir instrukser til 
brukeren og viser antall kanyler som er i Sharptaineren. Når Sharpteineren er 
full og du fjerner den fra NeedleOff, lukkes den automatisk. Du plasserer da en 
ny Sharpteiner i NeedleOff-maskinen.

	◆ For automatisk fjerning og trygg oppbevaring av kontaminerte anestesikanyler
	◆ Intuitiv, pålitelig og meget brukervennlig
	◆ Kompatibel med alle gjengede anestesisprøyter og kanyler

Med NeedleOff inne på behandlingsrommet vil kontaminerte kanyler ikke 
lenger bli liggende på brett eller bli overlatt til kolleger for videre transport. 
NeedleOff gjør klinikken tryggere for alle uten å komplisere rutinene eller 
forsinke teamet. Står stødig på bordet og er batteridrevet.

FO3300 NeedleOff Starter kit (inkl. 2 stk. Sharptainer) tilbud 7650,– veil. 9000,–
FO3310 Sharptainer 4 pk  1350,–

Tilbud: 

– 15 %

NYHET
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Kompromissløs kvalitet 
ExamVision lupebriller står for kompromissløs kvalitet og suveren optikk! 
Optimal forstørrelse, maksimal skarphet og spesialtilpassning til deg personlig 
– dette gir deg uovertruffen bevegelsesfrihet, slik at du kan konsentrere deg om 
jobben din. Designet og produsert i Danmark.

Galilei – forstørrelse 2.3×, 2.8×, 3.3× og 3.8×
ExamVision Galilei er utrolig komfortable lupebriller som du kan bruke 
hele dagen. Spesialtilpasset den enkelte bruker, ikke bare tilpasset synet ditt, 
men også hvordan du arbeider. ExamVision sine kunder sier at de elsker det 
krystallklare bildet, bevegelsesfriheten de har og, ikke minst, hvordan de føler 
at lupene øker kvaliteten på arbeidet deres.

Kepler Kompakt – forstørrelse 3.5×, 4.6× og 5.7×
Det ultrakompakte og prisbelønnede designet til Kepler-systemet gir presisjon 
kombinert med komfort. ExamVision Kepler ble tildelt Red Dot Award: 
Product Design i 2014.

Kepler Advanced – 4 forstørrelser i 1 lupe (3.6×, 4.5×, 5.5× og 6.4×)
Kepler Advanced er den letteste justerbare lupen på markedet, og den som gir 
deg den høyeste forstørrelsen. Turn’N’Click fra 3.6× til 6.4×. Klikk og juster til 
perfekt forstørrelse for alle prosedyrer. 

ExamVision Essential – forstørrelse 2.5× og 3.0× 
Vår rimeligste lupebrille.

ExamVision
// Lupebriller i verdensklasse!

Kontakt oss gjerne  
for mer info. Vi besøker deg 

gjerne og viser deg vårt flotte 
utvalg av luper og lys. 

post@technomedics.no 
tlf: 69 88 79 20
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Hvorfor trenger du lys til lupebrillene dine? 
Selv om man har godt lys på klinikken, vil man aldri få den samme opplevelsen 
som ved å bruke lys montert på lupebrillen. Da får du alt lyset direkte i arbeids-
området, uten skyggepartier, noe som gir større dybdeskarphet og klarere syn. 
I tillegg vil du slappe mer av i skuldre, nakke og hode da du ser godt. 

Velg mellom:
Focus™ Focus gir deg forbedret visuell komfort med konsentrert, ensartet 
belysning i hele synsfeltet. Fremragende til kosmetisk tannpleie – med flere 
linser som forbedrer lyskvaliteten. 
	◆ Focus True for ekte fargebelysning, inntil 15 800 lux 
	◆ Focus Bright for ekstra lysstyrke, inntil 18 600 lux
	◆ Nano Ultra kompakt (kun 9 g) enkeltlinse-system, inntil 27 400 lux

Essential One – uten ledning! 
	◆ Enkelt å betjene, totalvekt kun 23 gram! Inntil 11 000 lux
	◆ Leveres med 3 stk. batterier, eget lysfeste, komposittfilter og lader

Essential Alpha. Lyset veier kun 11 gram.
	◆ Leveres med eget lysfeste, komposittfilter og lader. Inntil 11 000 lux

ExamVision
// Lys

FP5706 ExamVision Focus True 5000K komplett Xtend    17 900,–
FP5705 ExamVision Focus Bright 6500K komplett Xtend       17 900,–
FP5707 ExamVision Essential Nano komplett Xtend   15 200,–
FP5700 ExamVision Essential One Wireless komplett V2   13 300,–
FP5709 ExamVision Essential Alpha komplett  8 600,–
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FH7250 Woodpex V apekslokator tilbud 4900,– veil. 5900,–

Woodpex V
// Pålitelig apekslokator

Woodpex V – enkel og pålitelig
Woodpex V apekslokator fra Woodpecker har det du trenger fra en 
apekslokator. Den måler den nøyaktige lengden på kanalen og er enkel i bruk 
og driftssikker.

Funksjonell
Når du begynner å føre filen inn i kanalen, vises det visuelt på «tannen» til 
venstre på skjermen. Når du så kommer til den apikale tredjedelen av kanalen, 
får du det indikert på den store grafen/roten til høyre på skjermen. Strek for 
strek kan du følge bevegelsene nedover i kanalen. 
Mellom markeringene 1.0 og 0.0 på den store grafen har du også mulighet til å 
sette ditt eget innslagspunkt, altså ditt nullpunkt. For noen vil jo det være noe 
før man er ved foramen apikale.

Høy kvalitet
Woodpex V er utstyrt med japanske komponenter av høy kvalitet og presisjon 
som raskt og nøyaktig gir deg den informasjonen du trenger. Apparatet kalibrer 
seg innen 0,5 sekund fra det blir slått på.

Lekkert design
Woodpex V kommer med en lekker LCD fargeskjerm på 4,5 tommer, som kan 
tiltes til akkurat den vinkelen du ønsker. Den leveres med en elegant matt svart 
overflate og med fot, ramme og knapper i «rosy gold».

Woodpex V leveres med oppladbart batteri, 4 filklemmer, 5 leppekroker og
2 filsonder for posteriort bruk.

NYHET

Tilbud:

4900,–
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FH7240 Ai-Pex apekslokator / pulpatester tilbud 7920,– veil. 9900,–

Ai-Pex
// Apekslokator + pulpatester

Nøyaktig apekslokator og pulpatester i én enhet
Technomedics har gleden av å kunne introdusere Ai-Pex – apekslokator og 
pulpatester i ett. Her har du det du trenger, i én avansert og elegant enhet.

Hva får du med Ai-Pex?

	◆ Nøyaktig apekslokator 
Ai-Pex kalibrerer automatisk hver gang den starter opp. Den bruker 
moderne digital signalbehandling (DSP) som optimaliserer målingene. 
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse. 

	◆ Nøyaktig pulpatester  
Pulpatesteren i Ai-Pex gir konstant strøm, ikke konstant spenning, 
som mange andre. Dermed måles vitaliteten mer nøyaktig. Man kan 
velge mellom 4 forskjellige «modes», eller hastigheter. Kommer med to 
vitalitetssonder (standard + krone). 

	◆ Imponerende design 
Ai-Pex står i en rund, magnetisk base, som gjør at den kan roteres 360° og 
vinkles optimalt. Den har en 3,8 tommers LCD berøringsskjerm i fire farger. 
Den har også lydsignaler som indikerer hvor i kanalen du befinner deg – lav 
tone til å begynne med, en høyere tone når du nærmer deg foramen og en 
konstant høy tone når du kommer til det punktet du har satt på forhånd. 
Du kan altså høre hvor i kanalen du er. Justerbart lydnivå, selvfølgelig. 
Oppladbart batteri (2000 mAh).

Vi har latt flere endospesialister teste Ai-Pex for oss. Tilbakemeldingene har 
vært særdeles positive. Og merk deg prisen!

NYHET

APEKSLOKATOR MED PULPATESTER

Ai-Pex

Tilbud: 

– 20 %
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Endo 1
// Trådløs ultralyd for irrigasjon

Irrigasjon med ultralyd
Det er ikke tvil om at irrigasjon er viktig i endodontien. Noen væsker løser 
opp organisk vev, noen fjerner smearlayer mens andre igjen har kraftig 
antibakteriell effekt. Uansett ser man at effekten av disse væskene øker når de 
settes i bevegelse og kanskje også i noen grad varmes opp. Dette kan oppnås 
ved å aktivere væsken i kanalen med ultralyd. Ultrasoniske aktivatorer er langt 
mer effektive enn enklere, soniske aktivatorer.
Technomedics kan nå tilby et lett, trådløst ultralydapparat for slik irrigasjon:

Endo 1 Ultrasonic Endo Activator

	◆ Trådløs og lett 
Endo 1 har ingen ledning. Den lades i basestasjonen og gir deg full frihet og 
fleksibilitet til enkelt å aktivere irrigasjonsvæsken. 

	◆ Datastyrt kontroll  
Funksjonen til Endo 1 styres av en mikroprosessor. Den styrer genereringen 
av de høyfrekvente oscillerende signalene som dannes i håndstykket, og som 
overføres til ultralydsbevegelser på tippene. 

	◆ Kraftig batteri 
Endo 1 har et kraftig batteri på 750 mAh. Det gir kraft til fire timers 
kontinuerlig bruk. I praksis vil det innebære mange dager med normal bruk 
før det trengs ladning.

Hodet på Endo 1 kan tas av og autoklaveres. Apparatet leveres med åtte 
ultralyd irrigasjonstipper, men det kan også brukes med andre irrigasjonstipper 
med Satelec-gjenger. Testet av endodontister med meget gode tilbakemeldinger.

FO4820 Endo 1 – Ultrasjonic Endo Activator tilbud 4900,–     veil. 5900,–

Tilbud: 

4900,–

NYHET



TECHNOMEDICS KATALOG // FEBRUAR 2022  •  9

Happynecks
// Forbedret ergonomi

Forbedret gapeevne 
Happynecks støtter nakke og øvre del av rygg på en slik måte at det blir enkelt for 
pasienten å gape høyt. På grunn av den unike støtten puten gir, vil pasientens 
nakke strekkes helt bakover uten ubehag.   Dette gir deg som behandler bedre 
innsyn og tilgjengelighet til arbeidsfeltet. Happynecks unike design gjør at du 
selv kan ha en mer ergonomisk riktig og avslappet arbeidsposisjon.

Happy pasienter
Denne unike puten gir optimal komfort ved støtte av bakhodet, nakke og  
øvre del av ryggen. Det blir lettere for pasientene å slappe av og puste dypere.  
Av 151 pasienter som fikk teste puten under behandling på 8 ulike klinikker,  
ble 96 % av dem begeistret og ønsket puten ved neste behandling.

Utviklet av fysioterapeuter
Historien bak Happynecks startet med fysioterapeut Jerry Jansen. Han 
hadde mange tannleger med nakke- og skulderplager til behandling på sin 
privatklinikk. Hva kunne hjelpe tannhelsearbeiderne? Ergonomien måtte 
forbedres! Dermed ble Happynecks født.

Ypperste kvalitet 
Happyneck er laget av et helt spesielt skum og er trukket med kunststoff fra 
tyske Skai. Produseres i Nederland. Leveres i 2 størrelser (voksen og barn) og i 
13 farger. Festes enkelt med en tykk strikk på stolen. Tåler desinfisering.   

FZ2501 Happynecks sky (blå) tilbud 1540,– veil. 2200,–
FZ2502 Happynecks antracite (mørk grå) tilbud 1540,– veil. 2200,–
FZ2503 Happynecks chrome (lys grå) tilbud 1540,– veil. 2200,–
Finnes i flere farger og i barne-størrelser

Tilbud: 

– 30 %

NYHET
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TotalFill
// Biokeramisk sealer

// Biokeramisk reparasjonsmateriale

TotalFill RRM (Root Repair Material) er et veldokumentert biokeramisk 
materiale for alle typer rotreparasjoner. TotalFill er meget hydrofil, og det er 
fuktigheten i dentinet som setter i gang herdeprosessen. I denne prosessen 
dannes det hydroksyapatitt som TotalFill binder til.

Putty/sprøyte: Materialet leveres ferdig mikset i sprøyte eller i puttykonsistens,
med suverene håndteringsegenskaper.

Fast Set Putty: Ferdig blandet i sprøyte, med en herdetid på 20 minutter.

Fordeler:
	◆ Kan kondenseres/formes
	◆ Motstandsdyktig mot utvasking
	◆ Biokompatibel
	◆ Antibakteriell

TotalFill er det foretrukne rotfyllingsmaterialet for stadig flere. 
Dette er noen av grunnene til det:

Antibakteriell: TotalFill sealer er meget antibakteriell med en pH>11,
altså en pH svært lik kalsiumhydroksid. Sealeren holder denne pH i rotkanalen 
i minst sju dager.

Kjemisk binding til dentin: I herdeprosessen dannes det hydroksyapatitt, 
som sealeren binder til.

Hydrofil: Det er fuktigheten i dentintubuliene som starter herdeprosessen.
TotalFill sealer gir en unik bonding til både vegg og point.

Ingen krymping ved herding: I motsetning til andre sealere som krymper ved 
herding, har TotalFill Sealer en liten ekspansjon. TotalFill kan derfor brukes 
med «single point technique».

FH4510 TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte tilbud 1791,– veil. 1990,–

FH4500  TotalFill RRM putty, 2,5 g  tilbud 4491,– veil. 4990,–
FH4506  TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g  tilbud 1701,– veil. 1890,–
FH4505       TotalFill RRM sprøyte, 1 g tilbud 2601,– veil. 2890,–
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Stadig flere ser fordelene med R-motion
Resiprokerende filer har vært i bruk i mange år nå og har mange fornøyde 
brukere. Men som med det meste i livet går utviklingen videre. R-motion, det 
nye, resiprokerende systemet fra FKG, har flere viktige fortrinn framfor de 
eldre, etablerte systemene. Det er oppnådd ved innovativ utforming av filene 
og en unik varmebehandling.

Her er tre av fordelene ved R-motion framfor eldre resiprokerende systemer:

	◆ Lavere taper: R-motion har taper .04 – de eldre systemene har taper .07 eller 
.08. Fordel: Filen blir langt mere fleksibel. Mindre masse gir nødvendigvis 
større fleksibilitet. R-motion kan dessuten prekontureres.

	◆ Tar mindre dentin: Lavere taper betyr også at mindre dentin fjernes. Det 
har alltid vært et mål å ikke fjerne mer dentin enn nødvendig, ikke sant? 
R-motion er minimal invasiv.

	◆ Større apikal boks: De fleste som bruker resiprokerende systemer i dag, har  
den røde som sin standard, altså størrelse 25. Vi leverer hovedsakelig R-motion 
 i 30/.04 – da får du altså en større apikal boks. Det er uten tvil en fordel.

Du kan bruke R-motion med den resiprokerende motoren du allerede har. 
Du kan bruke den med standard 04 guttaperka. Og prisen er svært hyggelig …
Prøv den, og erfar selv hvorfor stadig flere velger R-motion!

R-motion
// Reciprocation Redefined

FH8651 R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 447,– veil. 639,–
FH8656 R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 447,– veil. 639,–
FH8661 R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 447,– veil. 639,–
FH8641 R-Motion Glider (15/.03v), 25 mm, 3 stk tilbud 447,– veil. 639,–

Tilbud: 

– 30 %



	◆ 40 % mer fleksible
	◆ 4–5 ganger mer motstand mot deformasjon og brekkasje
	◆ 50 % bedre kutteevne

RACE EVOLUSJON
En ny og spesiell produksjonsprosess skaper en imponerende fleksibel og 
motstandsdyktig metallegering. Langt bedre enn noe annet roterende 
Ni-Ti-system.

	◆ Dentintransport: Har aldri vært bedre!
	◆ Anti-skrueffekt: Skrur seg ikke inn i kanalen
	◆ Kan prekontures for bedre tilgjengelighet

Race EVO er en videreutvikling av de velkjente og verdsatte Race-filene. 
Med disse instrumentene har du en unik taktil kontroll, risikoen for fraktur er 
ekstremt liten og utrensningen har aldri vært raskere. Samtidig blir rotkanal-
anatomien bevart som følge av det innovative designet. 

Enkel protokoll – 3 instrumenter: 
Glide-path 15/.04, deretter 25/.04 og 30/.04. Hastighet: 1000 rpm.
Lengde 21, 25 og 31 mm.

Race EVO
// Roterende revolusjon

FH8321 Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm tilbud 384,– veil. 480,–
FH8356 Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk                               tilbud 698,– veil. 952,–
FH8361 Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk                               tilbud 698,–  veil. 952,–

12  •  TECHNOMEDICS KATALOG // FEBRUAR 2022
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XP-endo Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Takket
være sine unike egenskaper er XP-endo Finisher i stand til å behandle
rotkanaler med kompleks morfologi – fra de trangeste til de videste, 
fra de rette til de med kraftig kurvatur. XP-endo Finisher finnes i to utgaver:

XP-endo Finisher (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som
avsluttende fil etter utrensing. Avvirker ikke dentin. Spesielt i buede
kanaler virker XP-endo Finisher bedre enn ultralyd.

XP-endo Finisher R (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere enn
den vanlige XP-endo Finisher og fjerner derfor rotfyllingsmaterialer og
sealere bedre, spesielt i buede og ovale kanaler. Avvirker ikke dentin.

XP-endo Finisher bør brukes som avsluttende fil uansett hvilket filsystem du 
benytter.

XP-endo
// Shaper

// Finisher

XP-endo Shaper – banebrytende design
Dette roterende instrumentet forenkler din endo-hverdag.
Instrumentets slangeform gjør at det berører en langt større del av
kanalveggen enn tradisjonelle instrumenter. Med XPS får du med bare ett 
instrument en ferdig preparert kanal på minst 30/.04.

Ulike fordeler
Filens «slangeform», fleksibilitet og minimale torque gir deg 
unike fordeler:
	◆ Minimalt stress på kanalveggene.
	◆ Mer effektiv fjerning av debris.
	◆ Mindre smear-layer.
	◆ Økt penetrering av irrigasjonsvæske.

XPS tilpasser seg hele kanalen med alle dens forskjellige former og
fasonger, også ovale kanaler.
XPS gjør at du utfører en bedre endo.

FH8430 XP-endo Shaper, 25 mm, 6 stk.  tilbud 1890,–  veil. 2113,–
Finnes også i 21 mm og 31 mm

FH8440 XP-Endo Finisher, 25 mm, 3 stk.   995,–
FH8445 XP-Endo Finisher R, 25 mm, 3 stk.   995,–
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Rooter Universal – kan det meste
Denne lette og trådløse endomotoren fra FKG, Rooter Universal, kan det meste.
Den kommer med ferdige programmer for både roterende og resiprokerende
filer (ikke bare FKG sine filer). Du kan også lage og lagre fem egne programmer. 
I tillegg har den innebygget apekslokator. Og led-lys.

Egenskaper:
	◆ Trådløs og lett
	◆ Roterende og resiprokerende (roterende til 1000 rpm.)
	◆ Apekslokator
	◆ Ferdige programmer for FKG-filer (roterende og resiprokerende)
	◆ 360° roterende hode
	◆ Induksjonsladning
	◆ Led-lys
	◆ Suveren pris!

Rooter X3000

Rooter Universal

// Endomotoren for alt

// Endomotor

X3000 – den ultimate endomotoren
Her er den – den ultimate endomotoren Rooter X3000 fra FKG.
Roterende og resiprokerende. Dette er den eneste børsteløse motoren med
integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm.

Unike fordeler:
	◆ For roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
	◆ For resiprokerende filer
	◆ Innebygget apekslokator
	◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, effektiv)
	◆ Ferdig programmert for FKG-filer (Race EVO, R-motion (resiprokerende), 

XP-endo treatment/retreatment
	◆ Mulighet for 10 egne programmer (roterende / resiprokerende)
	◆ Induksjonslading

Med Rooter X3000 får du altså en endomotor av høy kvalitet som har alle de
egenskapene man kan trenge i endodontien i dag og i framtiden.

FH7791    Rooter X3000 endomotor tilbud 17 800,– veil. 19 800,–

FH7780   Rooter Universal endomotor tilbud 9900,– veil. 12 900,–
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Rockwell hardhetsskala – HRC 89
XP-instrumentene fra American Eagle er laget for at du ikke skal slipe
dem! Standard dentalinstrumenter er produsert av rustfritt stål eller
karbonstål, hvor man oppnår en hardhet på HRC 58–63.

XP-instrumentene er laget med en helt spesiell teknologi som muliggjør
en hardhet på HRC 89. Derfor opplever våre kunder at XP-instrumentene
holder seg skarpe lenger enn andre curetter og scalere på markedet.

Grasile
Fordi XP-instrumentenes egg varer så lenge uten at man behøver å slipe
dem, er de designet som de mest grasile instrumentene på markedet.
Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i
interproksimale rom.

Quik-Tip XP – økonomisk og miljøvennlig
Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når det er utbrukt. Du erstatter bare 
den ene eller begge tippene og beholder håndtaket. Du sparer ca. 25 prosent i 
forhold til et helt instrument.

American Eagle XP
// Instrumentene som ikke skal slipes

Standard Gracey, Deep Pocket, Access, Pro Thin   999,–
Double Gracey   1167,–
Quik-Tip, komplett instrument (håndtak + 2 tipper)   999,–

Tilbud:

10 + 2
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Spesialdesignet for tannleger
Et Global mikroskop er et resultat av et nært samarbeid mellom optikk-
ingeniører og tannleger. Det er laget for deg som er tannlege. Mikroskopet 
hjelper deg til å heve kvaliteten både på diagnostisering og behandling. Det gir 
deg også muligheten til å jobbe mer ergonomisk.    

Noen fordeler ved å velge Global
	◆ Minimalt med elektronikk: Mekaniske innstillinger har vist seg veldig 

holdbare. Gir minimalt servicebehov på mikroskopet
	◆ Lys: Den beste lyskilden. LED-lys (100 000 lux) med integrert kompositt- og 

kirurgifilter. Ingen støyende vifte eller pærer som må skiftes
	◆ Forstørrelse: Tilgjengelig med enten 3-, 4- eller 6-step forstørrelse

Multifokalt objektiv – oppgrader ditt gamle mikroskop 
Globals modulære oppbygning gjør det enkelt å oppgradere mikroskopet 
over tid. Dette gjelder også for eldre modeller. Multifokalt objektiv gir deg 
muligheten til raskt å stille inn fokus når du endrer arbeidsavstand og til å 
tilpasse deg pasientens bevegelser. 

	◆ Kom raskere i gang med mindre reposisjonering
	◆ Behold en ergonomisk sittestilling
	◆ Finfokuser uten å måtte bevege selve mikroskopet
	◆ Fokusområde på hele 15 cm
	◆ Leveres som standard på nye mikroskoper

Global
// Dentalmikroskop

Ta kontakt 
for et godt tilbud
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Labrida BioClean®
// Effektiv vedlikehold av implantater

Vedlikehold av implantater
Mange pasienter går med mucositt i støttevevet rundt implantater. Hva skjer 
hvis det forblir ubehandlet? Det vil med stor sannsynlighet utvikles peri-
implantitt. Med Labrida BioClean kan du raskt og enkelt få kontroll over peri- 
implantat mucositt. Du kommer til under kroner, ned i dype lommer og på 
andre vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetikken, implantatet eller 
bløtvevet. De bioresorberbare børstefibrene er skånsomme mot bløtvevet, og 
eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer. 
Det er dokumentert vesentlig reduksjon av lommedybde rundt implantater 
2–4 uker etter behandling med børsten. Kliniske studier viser også signifikant 
reduksjon av marginal mucosal inflammasjon og blødning ved sondering opp 
til 6 måneder etter behandling.

Godkjent til periobehandling
Labrida BioClean er nå også godkjent til periobehandling. Det betyr at børsten
har fått et utvidet bruksområde og dermed også kan anses som et godt
supplement til standard periobehandling og til bruk under kirurgi.

Mer enn bare en børste
BioClean har en bust av chitosan og brukes i oscillerende vinkelstykker.
Chitosan har betennelsesdempende egenskaper og er bakteriostatisk.
Chitosanfilamentene i børsten er fullstendig biokompatible og resorberes raskt.

FJ6701 Labrida BioClean børste 5 stk  veil. 1800,–
46921+ 46919 Oscillerende Vinkelstykke til Labrida tilbud 4220,– veil. 8841,–

Tilbud: 

50 %
rabatt på vinkelstykke 
ved kjøp av 1 pakke 

Labrida børster
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GTO
// Xenograft benerstatning

Kirurger gir tommel opp for GTO
Flere og flere kirurger foretrekker GTO som benerstatningsmateriale. 
Hvorfor det?
Forestill deg å ha et graftingmateriale ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk. 
Når materialet presses ut av sprøyten, er det puttylignende, ingen granulater 
forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det, også 
vertikalt. Etter 6 måneder er 40 prosent nytt ben dannet, og graftingmaterialet 
er resorbert tilsvarende.

Dette må du bare prøve!
Det er alltid sunt å stille spørsmålet: Er dette for godt til å være sant? 
Det er bare én måte å finne det ut på. Test produktet, du også!

GTO fra OsteoBiol
GTO kommer fra en av Europas ledende produsenter av biomaterialer. De 
kliniske resultatene med GTO er overbevisende: nydannet kompakt ben 
og imponerende volum etter 4–6 måneder, avhengig av defekten. Ingen 
uresorberte granulater ved reåpning. 

Ring oss gjerne for informasjon, tips og veiledning.      

FL7721  Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc  tilbud 1347,– 
FL7724  OsteoBiol GTO bone mix  2,0 cc                                                                        tilbud 3635,–

Tilbud 

–15 %
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Membraner fra OsteoBiol
// Evolution, Derma og Lamina

Evolution – xenogen kollagen-membran
Evolution består av kraftige kollagenfibre med god motstandsdyktighet.
To-lags struktur. Membranen er hydrofil og absorberer væske raskt.
Kleber godt til underliggende vev. Leveres i tre tykkelser: 0,2 mm holder 
barriereeffekten i min. 2 måneder, 0,3 mm i 3 måneder og 0,4 mm i 4 måneder.

Derma – xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon
Derma består av 100 % dermis, laget under overhuden, og brukes som et 
alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av 
keratinisert bløtvev tilstedte. Derma er en sterk og motstandsdyktig membran, som 
kan brukes rundt tann eller implantat. Derma har gjennomgått en unik prosess der 
det naturlige kollagenet er bevart. Membranen vil gradvis integreres med bløtvevet. 
Resorberes fra 1 til 5 mnd. avhengig av tykkelsen på membranen du velger. 

Lamina – xenogen kortikal membran 
Lamina består av 100 % kortikalt ben med bevart, naturlig kollagen. Lamina 
har gjennomgått den samme produksjonsprosessen som GTO og har dermed
unngått keramisering av hydroksylapatitt-krystallene. Dette gjør at den
kortikale membranen gradvis resorberes i takt med nydannelse av ben.
To ulike varianter: Lamina ‘stiv og prebøyd’ og Lamina ‘soft’. Re-entry tid fra  
5 til 8 mnd. avhengig av tykkelse på membranen du velger.

FL7756 Evolution Standard 30 x 30 x 0,4 mm  tilbud 1691,–
FL7785  Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm  tilbud 1200,–
FL7770  Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm  tilbud 2932,–
FL7765 Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm  tilbud 2456,–

Skann koden for mer info, 
dokumentasjon og videoer:



Cytoplast – hvit, 45 cm lengde
FH5825 13 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 4/0, (tilsvarer 5/0) tilbud 1916,– veil. 2255,–
FH5815 16 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 3/0, (tilsvarer 4/0) tilbud 1733,– veil. 2038,–
FH5820 16 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 4/0, (tilsvarer 5/0)  tilbud 1733,– veil. 2038,–
FH5810 19 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 3/0, (tilsvarer 4/0) tilbud 1733,–  veil. 2038,–
 
Optilene – blå, 45 cm lengde
FL6425 DS16 mm, 3/8 cirk., 5/0, 36 stk tilbud 2520,– veil. 3150,–
FL6555 DS16 mm, 3/8 cirk., 6/0, 36 stk tilbud 2240,– veil. 2801,–
FL6560 DS12 mm, 3/8 cirk., 6/0, 36 stk tilbud 2702,– veil. 3377,–
FL6575 DGMP13 mm, 3/8 cirk., 6/0, 36 stk tilbud 3182,– veil. 3977,–

NB! Vær oppmerksom på at størrelsen på Cytoplast følger en skala som avviker litt fra det som er mest 
vanlig når det gjelder suturer. Bestill derfor gjerne en størrelse større enn du pleier.
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Suturer til alle kasus
// B.Braun og Cytoplast

Kirurgenes utvalg
For Technomedics er det viktig å levere både instrumenter og suturer av høy 
kvalitet. Mange kirurger bruker Supramid (ikke-resorberbar) og Novosyn 
(resorberbar), men vi vil gjerne vise fordelene ved et par andre varianter også:

Optilene – enkel å knyte, nydelig estetisk
Optilene er en monofilamentær sutur av polypropylene og polyethylene. 
Kombinasjonen gir minimal motstand i vevet, og gjør suturen myk med 
passende elastisitet og lite minne. Den er eksepsjonelt lett å knyte! Den blå 
fargen gjør den lett synlig. 

Cytoplast – «Gore-Tex»
«Gore-Tex»-suturen Cytoplast gir minimale vevsreaksjoner. Den er god å 
håndtere og gir minimal irritasjon forårsaket av knuter. Den har heller ikke  
noe «minne» og er lett å knyte.

Tilbud:

Optilene – 20 %
Cytoplast – 15 %



SA4200 Laschal sutursaks micropoint tilbud 1990,– veil. 2352,–
ET1011 Laschal filholder 90 grader  tilbud 2545,– veil. 2995,–
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Laschal
// Fleksibelt fjærstål

Sutursaks
Egner seg godt til å klippe suturer som sitter dypt i opphovnet vev. 
Først lukker man saksen og bruker den som en sonde for å kjenne hvor 
suturen sitter. Når man har lokalisert suturen (kanskje uten å se den), åpnes 
saksen litt og plasseres over suturen. Press deretter bestemt ned og klipp. Det 
underliggende vevet skades ikke – takket være den fint avrundede spissen på 
saksen.

Filholder 90°
Denne filholderen er fantastisk til lokalisering av kanalinnganger. Ideell for 
bruk sammen med mikroskop eller lupebriller, hvor fingre lett hindrer eller 
begrenser innsyn. Svært mange av dem som har skaffet seg denne filholderen, 
kommer tilbake for å kjøpe flere.

	◆ Vesentlig bedre innsyn ved lokalisering av kanalen
	◆ Sirkulært formede, diamantbelagte bransjer gir sikkert grep
	◆ Mekanisk låsefjær opprettholder et trygt grep om filen
	◆ Det lette håndtaket gir super taktilitet ved lokalisering
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Svensk kvalitetsstål
MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgi 
der tilgjengelighet og fleksibilitet er viktig. Skalpellene er laget av svensk 
kvalitetsstål fra Sandvik Bioline. 

Passer i skaft til mikroskalpeller og/eller -speil.

	◆ Økt tilgjengelighet
	◆ Maksimal presisjon
	◆ Perfekt vinkling

Aesculap

MJK

// Lukserende instrumenter 

// Skalpeller

ExtraLux
Forsøk disse lukserende instrumentene fra Aesculap, markedslederen i
Norge på kirurgiske instrumenter.

ExtraLux har slanke, skarpe arbeidsdeler beregnet på å kutte rothinnefibre.
Når det er gjort, løsnes tannen med forsiktige sideveis bevegelser.
Det spesielle stålet som brukes i disse instrumentene, gjør dem
ekstremt holdbare.

	◆ Skarpe arbeidsdeler – kutter rothinnefibrene
	◆ Slanke arbeidsdeler – bevarer bein og gir enkel tilgang
	◆ Ergonomisk håndtak – gir god kontroll og taktilitet

Leveres i 2, 3 og 4 mm rett og i 3 og 4 mm buet.

EL1552 Extralux lukseringsinstrument 2 mm rett  tilbud 865,–
EL1553 Extralux lukseringsinstrument 3 mm rett  tilbud 865,–
EL1555 Extralux lukseringsinstrument 4 mm rett  tilbud 865,–
EL1563 Extralux lukseringsinstrument 3 mm buet  tilbud 865,–
EL1565 Extralux lukseringsinstrument 4 mm buet  tilbud 865,–

SK1702 Skaft 11 cm stål  792,–
SK1703 Skaft 14 cm stål  792,–
SK3620 BW001, 10 stk  602,–
SK3621 BW002, 10 stk  602,–
SK3622 BW003, 10 stk  602,–
SK3623 BW004, 10 stk  602,–

Tilbud 

– 20 %

Pakkepris: 

1190,– 
Skaft + 1 pk.  

skalpeller

BW001

BW002

BW003



Radii Xpert
// Herdelampe

Moderne herdelampe med fantastiske egenskaper
Som tannlege bruker du herdelampen «hele tiden». Du skal derfor ikke trenge å 
bekymre deg for polymeriseringsstress eller underherding av kompositt.
Radii Xpert er en herdelampe med design og funksjonalitet som skal gjøre deg 
trygg på at den fungerer til akkurat det den er ment til. Du skal bare bruke den, 
enkelt og greit.

Optimalt samlet lysstråle
En svakhet ved noen herdelamper har vært for stor spredning av lyset. 
Det har gitt dårligere effekt bare lampen har vært noen få millimeter unna 
restaurasjonen. Radii Xpert har helt parallelle lysstråler og optimalt konsentrert 
lys. Lyset er også stabilt i intensitet. Da trenger lyset dypere, og du kan føle deg 
trygg på at selv «bulk fill»-materialer blir godt herdet.

«Target assist» – posisjoneringslys
For å være sikker på at man oppnår fullstendig polymerisering av en 
restaurasjon, må herdelampen være nært og vinkelrett på den. Radii Xperts 
«Target Assist» er et posisjoneringslys som hjelper deg å se nøyaktig hvor 
strålen vil treffe. På den måten vil du sikte rett hver gang.

Riktig spektrum/bølgelengder på lyset 
Radii Xperts lys ligger i det riktige frekvensområdet for å kunne herde alle 
kjente komposittmaterialer, også dem med fotoinitiatorer Camphorquinone  
og Ivocerin®.

FO9230 Radii Xpert LED herdelampe tilbud 13 900,– veil. 17 875,–

Radii Xpert har «Target assist»  
og helt parallelle lysstråler.
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FO6020  Calaject komplett  tilbud 35 900,– veil. 42 375,–

Calaject  
// Datastyrt anestesi

Ønsker du å spare både penger og miljøet?
Da er Calaject fra Rønvig Mfg. løsningen. Regn ut kostnadene du har på 
engangsutstyr til datastyrt anestesi i løpet av et år. Da vil du høyst sannsynlig 
komme frem til at det hadde holdt til innkjøp av en splitter ny Calaject. De neste 
årene kan du spare deg for alle engangskostnadene. Samtidig sparer du miljøet 
for mye plastavfall.  

Enkel og allsidig
Ett instrument til alle typer lokalbedøvelser – Calaject har program for 
intraligamentær, infiltrasjon og ledning/blokk-bedøvelse.

	◆ Brukes med standard karpyler og kanyler
	◆ Enkel å betjene: Touch-screen på kontrollenheten. Automatisk 

sikkerhetsstopp hvis mottrykket i vevet blir for stort
	◆ Håndstykket: Grasilt og med visuell kontakt med karpylen under hele 

injeksjonen
	◆ Automatisk aspirasjonsfunksjon når fotkontrollen deaktiveres

Høres det interessant ut?
Ta kontakt, så hjelper vi deg med både kalkyle, informasjon og utlån for testing.  

SPAR 
PENGER 

OG MILJØ

Se video:
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FH6098 Riva Star Aqua flasker tilbud 1495,– veil. 1759,– 
FH6097 Riva Star Aqua kit (kapsler) tilbud 1395,– veil. 1570,–

Riva Star Aqua
// Sølvfluorid

Nyhet! Siste-generasjon SDF-materiale
SDF (Sølvdiaminfluorid) har i mer enn 50 år blitt brukt til å arrestere 
karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter. 

Riva Star Aqua er et nytt, vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF). Like 
effektivt1 som SDF-produktet Riva Star, men mer pasientvennlig:

	◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
	◆ Ingen behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
	◆ Ingen bløtvevsirritasjon
	◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans

Smart desensitizer
Riva Star Aqua fjerner cervikale smerter umiddelbart. Det trekker dypt 
inn i dentintubeliene og skaper en tøff overflate. Kliniske studier viser en 
langtidseffekt på minst to år.

1Turton B, Horn R, Durward C. Caries arrest and lesion appearance using two different silver 
fluoride therapies on primary teeth with and without potassium iodide : 12 month results. 
Clin Exp Dent res 2020;1-11

NYHET
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SuperEndo Alpha II

Nic Tone

Quiet On

// Suveren guttaperkabrenner

// Kofferdamduk

// Aktiv støydemping

Spesialistenes valg
Her har du et hendig apparat som kan stilles inn på temperatur fra 150–230 °C, 
og som blir varm på mindre enn ett sekund.

	◆ Trådløs, batteridrevet enhet med lang batteritid
	◆ Stort utvalg av pluggere
	◆ Rask oppvarming, klar til bruk på under ett sekund
	◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal

Kofferdam som ikke revner
Nic Tone kofferdam kan strekkes 800 % uten å revne, selv med flere hull laget. 
Det er en av grunnene til at Nic Tone kofferdam blir anbefalt av spesialister 
verden over.
	◆ For isolasjon av enkelttenner eller hele tannbuer
	◆ God evne til å holde gingiva borte
	◆ Farger: Svart (ideell for intraorale foto) eller blå

Hørselvern med aktiv støydemping for tannhelsepersonell
QuietOn er laget for å beskytte hørselen mot støy fra for eksempel turbiner, 
ultralydscalere, hånd- og vinkelstykker, som over tid kan skade hørselen.

Laget med samme teknologi som kjente støykansellerende hodetelefoner  
(f.eks. Bose) fjerner de bakgrunnsstøy, samtidig som du kan høre og snakke 
med dem rundt deg.
Et viktig HMS-tiltak for alle som arbeider på tannklinikken.

FH7901 SuperEndo Alpha II, hvit  tilbud 16 900,– veil. 19 900,–

FH5170 Kofferdam Nic Tone medium, svart                369,–
FH5172 Kofferdam Nic Tone medium, blå                369,–

FO3230 QuietOn Aktiv støydemping tilbud 1990,– veil. 2774,–

Tilbud: 

16 900,–

Knallpris: 

1990,–



TECHNOMEDICS KATALOG // FEBRUAR 2022  •  27

Pola Day & Pola Night

Tri Hawk Talon 12

Glove’n Care

// Hjemmebleking

// Hardmetallbor

// Håndkrem

Høy kvalitet til lav pris!
Pola Day og Pola Night er pH-nøytral og fluoravgivende hjemmebleking i 
elegant forpakning.
	◆ Høyt vanninnhold – motvirker sensitivitet
	◆ Frisk spearmint-smak
	◆ Brukes fra kun 30 minutter pr. dag

En bestselger i mange år

	◆ Talon 12 kutter alle typer metall, kroner og emalje
	◆ Boret kutter meget effektivt og jevnt sammenlignet med andre bor, fordi det 

er utrolig skarpt og har seks skjærende blader
	◆ Talon transporterer ut det materialet det kutter i

Det er sesong for tørre hender. Prøv Glove’n Care håndkrem!

	◆ Inneholder lindrende salter og mineraler fra Dødehavet
	◆ Metter huden spesielt godt
	◆ Hjelper hudens evne til å ta opp og holde på fuktighet
	◆ Velg mellom tube og pumpekanne

FI1167  Pola Day, 3 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g tilbud 2990,– veil. 3845,–
FI1166  Pola Day, 6 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g tilbud 2990,– veil. 3845,–
FI1177  Pola Night, 10 % karbamidperoksid, 50 x 1,3 g  tilbud 2990,– veil. 3845,–
FI1176         Pola Night, 16 % karbamidperoksid, 50 x 1,3 g tilbud 2990,– veil. 3845,–

BHT137-012FG              Tri Hawk Talon 12, 100 stk tilbud 3990,–  veil. 4988,–

FJ6100  Håndkrem Glove’n Care 6 x 100 ml tuber tilbud 928,–       veil. 1160,–
FJ6105         Håndkrem Glove’n Care 4 x 250 ml pumpekanner  tilbud 1423,–       veil. 1779,–



Meld deg på vårt nyhetsbrev nå!

Avsender: Technomedics, Gramvn. 68, 1832 Askim

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nettbutikk www.technomedics.no
Alle priser pr. 1. februar 2022, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til og med 28. februar 2022. TECHNOMEDICS

Bestill på: Tlf.: 69 88 79 20
www.technomedics.no

Facebook
(skann koden)

Nyhetsbrev  
(skann koden)

Gode tilbud, 
nyheter og 
kurs! 
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