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Rooter X3000
// Endomotoren for alt

Den ultimate endomotoren
Dette er den eneste børsteløse motoren med integrert apekslokator som kan
brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm.
◆
◆
◆
◆
◆

Roterende og resiprokerende
Børsteløs motor
Innebygget apekslokator
Ferdig programmer for FKG-filer
Mulighet for 10 egne programmer

ET

FH7791

tilbud 17 800,–

Rooter X3000 endomotor

veil. 19 800,–

N

YH

NeedleOff

// Sikker kanylehåndtering
Stopp recapping – unngå stikkskader
Gjør klinikken tryggere for alle. Nå kan du fjerne kontaminerte kanyler fra
anestesisprøyter på en elegant, trygg og enkel måte.
◆
◆

Tilbud:

◆

– 15 %

Automatisk fjerning og trygg oppbevaring av kontaminerte anestesikanyler
Elektrisk og med etthåndsgrep
Kompatibel med alle rette anestesisprøyter og kanyler (gjengede)

N

YH

ET

FO3300
FO3310

Tilbud:

– 20 %

NeedleOff starter kit (ink. 2 stk sharptainer)
tilbud 7650,–
Sharptainer 4 pk		

veil. 9000,–
1350,–

Happynecks

// Forbedret ergonomi
Happynecks – pute som forbedrer gapeevne
Dette er puten som gir store fordeler til både pasient og behandler.
For pasient
◆ Optimal komfort
◆ Lettere å slappe av og puste dypere
◆ Enkelt og naturlig å gape høyt
FZ2501
FZ2502
FZ2503
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For behandler
◆ Bedre innsyn
◆ Bedre tilgjengelighet til arbeidsfeltet
◆ Mindre belastning på nakke

Happynecks sky (mørk blå)
Happynecks antrasite (mørk grå)
Happynecks chrome (lys grå)
Finnes i mange farger og i barne-størrelse

tilbud 1760,–
tilbud 1760,–
tilbud 1760,–

veil. 2200,–
veil. 2200,–
veil. 2200,–

– 20 %

ET
YH
N

Tilbud:

Ai-Pex

// Apekslokator og pulpatester i ett
Nøyaktig apekslokator og pulpatester i én enhet
Ai-Pex er alt du trenger, i én avansert og elegant enhet.
◆
◆
◆
◆

Nøyaktig apekslokator – måler i alle slags kanaler, tørre og våte
Nøyaktig pulpatester, også med sonde til å gå under kronekant
3,8 tommers LCD berøringsskjerm
Rund, magnetisk base – kan roteres 360º og vinkles optimalt

Vi har latt flere endospesialister teste Ai-Pex for oss. Tilbakemeldingene har vært
meget positive.
FH7240

Ai-Pex apekslokator/pulpatester

tilbud 7920,–

veil. 9900,–

N
ET

YH

Woodpex V

// Nøyaktig apekslokator
Woodpex V – enkel og pålitelig
Woodpex V er en nøyaktig og pålitelig apekslokator som på en enkel og grei
måte gir deg det du trenger – lengden på kanalen.
◆
◆
◆
◆

Stor 4,5 tommers LCD fargeskjerm
Japanske komponenter i høy kvalitet
Oppladbart batteri og flere filklemmer, leppekroker og filsonder
Meget hyggelig pris

FH7250

Woodpex V apekslokator

tilbud 4900,–

veil. 5900,–

ET

YH

N

Endo 1

// Irrigasjon med ultralyd
Trådløs irrigasjon med ultralyd
Endo 1 er et lett og trådløst ultralydapparat for irrigasjon. Ultrasoniske
aktivatorer er langt mer effektive enn enklere, soniske aktivatorer.
◆
◆
◆
◆
◆

Ingen ledning – full frihet og fleksibilitet
Bedre rengjøring gjennom aktivering av irrigasjonsvæsken
Kraftig oppladbart batteri som varer lenge
Autoklaverbart hode
Leveres med åtte irrigasjonstipper

FO4820

Endo 1 – Ultrasonic Endo Activator

tilbud 4900,–

veil. 5900,–
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Race EVO

// Fantastiske endo-filer
Race Evolution
Race EVO er en videreutvikling av de fantastiske Race-filene. En ny og unik
varmebehandling gjør filene imponerende fleksible og motstandsdyktige mot
brekkasje, langt mer enn noe annet Ni-Ti system.
◆ Ekstremt fleksible og kutter dentin mer effektivt
◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen
◆ Enkel sekvens med få filer
FH8321
FH8341
FH8346
FH8351

Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm
Race EVO 15/04 - 25 mm – 6 stk.
Race EVO 25/04 - 25 mm – 6 stk.
Race EVO 30/04 - 25 mm – 6 stk.

tilbud 384,–
tilbud 698,–
tilbud 698,–
tilbud 698,–

veil. 480,–
veil. 952,–
veil. 952,–
veil. 952,–

R-motion

// Resiprocation Redefined
Unik resiprokerende fil
R-motion er virkelig noe nytt innen resiprokerende endo. Innovativ utforming
og unik varmebehandling gjør R-motion langt bedre enn de systemene som har
vært på markedet i mange år.
◆ Lavere taper (04) gir langt bedre fleksibilitet. Kan prekontureres
◆ Minimal invasiv: lavere taper gjør at mindre dentin fjernes
◆ Langt mindre screw-in-effekt (opptil 42 % lavere)
◆ Brukes med den resiprokerende motoren du allerede har
FH8651
FH8656
FH8661

R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk
R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk
R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk

tilbud 447,–
tilbud 447,–
tilbud 447,–

veil. 639,–
veil. 639,–
veil. 639,–

XP-endo revisjon
// Revisjon på 1-2-3

Fullverdig revisjon med bare tre filer
Optimaliser revisjonsbehandlingen med dette unike revisjonskitet fra FKG.
Du kan nå utføre en fullverdig 3D-revisjon med bare tre filer.
◆
◆
◆

DR1. Fjerner effektivt guttaperka i den koronale delen av kanalen
XP-endo Sharper. Skrur seg rundt pointen og fjerner den raskt og effektivt
XP-endo Finisher R. Løsner og fjerner guttaperka- og sealerrester der andre
filer ikke kommer til
FH8448
FH8447
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XP-endo revisjonskit 25 mm
XP-endo revisjonskit 21 mm

tilbud 690,–
tilbud 690,–

TotalFill HiFlow
// Biokeramisk sealer

Nyeste versjon av TotalFill
Totalfill HiFlow er nyeste versjon av den godt dokumenterte sealeren TotalFill.
◆
◆
◆

Lavere viskositet og forbedret flyteevne
Bedre røntgenkontrast
Inneholder i likhet med ordinær TotalFill, men i motsetning til mange andre
biokeramiske sealere, kalsiumfosfat. Dette er avgjørende for god binding til
kanalveggen, da mengde kalsiumfosfat i dentinveggen varierer fra kanal til
kanal
FH4560

Tilbud:

– 30 %

TotalFill BC HiFlow sealer 1,5 g

tilbud 1791,–

veil. 1990,–

Appelsin-olje

// Løser opp guttaperka

Appelsin-olje for revisjon
Dette er væsken som kan erstatte kloroform. Den løser opp guttaperka i
forbindelse med revisjon.
Appliser en dråpe i rotkanalen med en pipette eller en bomullspellet.
La virke i ca. 1 minutt før mekanisk utrensning. Gjenta ved behov.
Innhold: 100 % appelsinolje
Mengde: 15 ml

FH9140

Tilbud:

– 30 %

Eugenate desobturator (appelsinolje), 15 ml

tilbud 199,–

veil. 284,–

IrriFlex

// Effektiv irrigasjon
Irrigasjonskanyle med to sideåpninger
IrriFlex er effektive irrigasjonskanyler med åpninger på to sider. Kanylene er
laget av myk polypropylen, noe som gjør at de lett følger rotkanalen og derfor
ikke «kjører seg fast». Konisiteten (4 %) og plasseringen av de to hullene
genererer meget effektiv irrigasjon. Anbefales av spesialister.
◆
◆
◆

Følger rotkanalformen
Størrelse 30G (tilsvarer filstørrelse 30)
Passer til alle standard dentalsprøyter
FJ3560
FJ3561

IrriFlex kanyle 30G, 20 stk
IrriFlex kanyle 30G, 40 stk

tilbud 432,–
tilbud 696,–

veil. 617,–
veil. 995,–
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Hu-Friedy

// Lukserende hebler
Black Line
Instrumenter med slanke og skarpe arbeidsdeler beregnet på å kutte
rothinnefibrene. Disse har en sort overflatebehandling som gjør instrumentet
hardere og glattere. Dette reduserer også gjenskinn fra lyset.
Tilbud:

– 20 %

EL1110
EL1111
EL1112
EL1113
EL1114
EL1115
EL1116
EL1117

Lukserende hebel, Black line, 2mm rett
Lukserende hebel, Black line, 2mm buet
Lukserende hebel, Black line, 3mm rett
Lukserende hebel, Black line, 3mm buet
Lukserende hebel, Black line, 4mm rett
Lukserende hebel, Black line, 4mm buet
Lukserende hebel, Black line, 5mm rett
Lukserende hebel, Black line, 5mm buet

tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–
tilbud 1370,–

veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–
veil. 1713,–

Super-Cut

// «De sorte saksene»
Kvalitetssakser som varer
◆ Japansk-produserte sutur-/kirurgisakser
◆ Den ene eggen er slipt som et skalpellblad, den andre er utstyrt med
mikroriller som holder vev og sutur på plass, så det ikke glir vekk
◆ Super-Cut-saksene er riktig utformet med god taktilitet og balanse

SA3304
Iris Super-Cut 11,5 cm, buet
SA3306
Iris Super-Cut 12,5 cm, buet
SA3308
Iris Super-Cut 14 cm, buet
Finnes også i rett utgave

tilbud 996,–
tilbud 996,–
tilbud 996,–

veil 1352,–
veil 1352,–
veil 1352,–

American Eagle
Tilbud:

6+1

// Kvalitets-sonder

Sonder med høy taktilitet
Et instrument med riktig utforming, i riktig stålkvalitet og med riktig håndtak
gir virkelig høy taktilitet.
Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig; stiv, men likevel fleksibel, noe som gir
lengre levetid.

SO1000-EX
SO2060-EX
SO2260-EX
LS1030-EX
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Sonde 9, Eaglelite		
Sonde 9/17, Eaglelite		
Sonde 17/23, Eaglelite		
Kombinert sonde 9/lommedybdemåler 2-12		

298,–
404,–
404,–
561,–

Labrida BioClean

// Implantat- og periobehandling
Med utvidet bruk
◆ Aerosolfritt
◆ Godkjent for både implantat- og periobehandling
◆ Forenkler og forbedrer vedlikehold av implantater
◆ Kommer til på vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetikk,
implantat eller bløtvev

FJ6701

Labrida BioClean børste – 5 stk		

1800,–

Enamel HRi

// Fantastisk estetikk
Mikrohybrid med styrke som emalje
Dette er komposittet som oppfyller kravene – både til et sterkt kompositt i
posteriore fyllinger og der et godt estetisk resultat er viktig.
◆ Slitesterkt kompositt til alle fyllinger, posteriort og anteriort
◆ Estetisk uovertruffent fordi det har samme lysbrytning som naturlig emalje
◆ Bedre resultat med færre farger
FB2752
Enamel plus HRi universal dentin 2 (UD2) kapsler		
FB2753
Enamel plus HRi universal dentin 3 (UD3) kapsler		
FB2742
Enamel plus HRi universal emalje 2 (UE2) kapsler (for voksne)
Pakketilbud Kjøp alle tre til 25 % rabatt:
tilbud 3149,–
Finnes også i sprøyter

1214,–
1214,–
1770,–
veil. 4198,–

ExamVision Powerband
// Snart tilgjengelig

PowerBand er en stabil og komfortabel lyskontrollenhet til å legge rundt
nakken. Fantastisk batterikapasitet og bevegelsessensor til justering av lyset.
Nå slipper du å ta øynene bort fra pasienten
Du er midt i en behandling og trenger mer lys. Tenk så enkelt hvis du
bare kunne gjøre en lett håndbevegelse for å endret lysstyrken uten å
kontaminere det sterile miljøet? Nå kan du det takket være den nye håndstyrte
bevegelsessensoren på PowerBand! Enkel LED-lys-kobling kompatibel med
dagens FocusTM True/Bright og Essential Nano lampeenheter.
FP5740

ExamVision PowerBand		

10 900,–
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