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Trådløs, lett og stabil gutta-cut.
Kutter og kondenserer på få sekunder. 
Og til en svært hyggelig pris!

Ny serie komposittinstrumenter
for å kunne forme og modellere  
materiale på en smidig måte. Den velkjente 
XP-teknologien gjør instrumentene svært 
slitesterke og non-sticky.

Fi-P Gutta-cut

American Eagle

Les mer på 
side 4

Les mer på 
side 6

	◆ SPLASH!  – en nyhet til deg som 
ønsker en fargerik hverdag.

	◆ Åtte flotte og spenstige farger til 
vår ikoniske Panto-ramme. 

ExamVision 
Les mer på 

side 22
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R-Motion
// Resiprokerende

Stadig flere ser fordelene med R-Motion
Resiprokerende filer har vært i bruk i mange år og har mange fornøyde 
brukere. Men også her går utviklingen videre … 
R-Motion, det nye, resiprokerende systemet fra FKG, har flere viktige fortrinn 
framfor de eldre, etablerte systemene.

 Her er noen av fordelene: 

	◆ Lavere taper = Minimal invasiv 
R-Motion har taper .04 – de eldre systemene har taper .07 eller. 08. Lavere 
taper betyr at mindre dentin fjernes. Minimal invasiv behandling har alltid vært 
et mål, ikke sant? Den lave konisiteten gjør også at filen er langt mer fleksibel. 

	◆ Bedre transport  
Utformingen på filen gir opptil 60 % bedre transport av dentin ut av 
kanalen. Dermed blir irrigasjon vesentlig enklere og mer effektiv. 

	◆ Ekstremt «smooth» 
R-Motion har opptil 42 % lavere skru-effekt. Gir en virkelig «smooth» følelse 
og god kontroll på progresjonen. Kan også prekontureres for enklere tilgang 
til kanalen.

FH8651 R-Motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 498,– veil.671,–
FH8656 R-Motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 498,– veil.671,–
FH8661 R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk tilbud 498,– veil.671,–
FH8641 R-Motion Glider (15/.03v), 25 mm, 3 stk tilbud 498,– veil.671,–

Tilbud: 

– 25 %



Tilbud: 

– 25 %

Sjekk
prisen!
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Rask og effektiv gutta-cut
Fi-P fra Woodpecker er en trådløs og lett Gutta-Cut for kutting og kondensering 
av guttaperka. Dårlige Gutta-Cut’ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig 
tidsbruk. Unn deg en god Gutta-cut!

Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

	◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
	◆ Varm på mindre enn et sekund
	◆ Leveres m 4 spisser:  

55/08, 55/06, 45/04, 40/04 (5 andre spisser finnes også)
	◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
	◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehendt
	◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom oppladinger
	◆ Meget hyggelig pris!

Fi-P
// Gutta-cut

FH7140 Gutta-Cut Fi-P – hvit tilbud 5900,– veil. 7900,–
Eksempler på ekstra tipper:
FH7146 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08   490,–
FH7147 Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10   490,–

NYHET



Tilbud: 

– 20 %
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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 introduserer 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
Automatisk kalibrering ved oppstart. 
Moderne digital signalbehandling (DSP) optimaliserer målingene.  
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse.

	◆ Nøyaktig pulpatester 
Nøyaktig måling av vitalitet. 
Velg mellom 4 forskjellige hastigheter. 
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).

	◆ Imponerende design
Rund, magnetisk base gjør at Ai-Pex kan roteres 360° 
og vinkles optimalt. 
3,8 tommers LCD berøringsskjerm i fire farger. 
Lydsignaler endres etter hvor i kanalen du befinner deg. 
Oppladbart batteri (2000 mAh).

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

APEKSLOKATOR MED PULPATESTER

Ai-Pex



Tilbud: 

Kjøp 5  
– få med 
kassett
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American Eagle XP
// Nyhet for kompositt

M5-PACK For å plassere, pakke og kondensere kompositt hovedsakelig posteriort.  
Den ene enden er ball, den andre er en flat, avrundet plugger – en perfekt kombinasjon.
Pris: 813,–

M5-MINI For små områder og presis kontroll. Liten og delikat skjærende åre kombinert 
med 1 mm plugger. Anteriort kan pluggeren med fordel også brukes sideveis for å adaptere 
materialet vertikalt.  
Pris: 813,–

M5-ANTER Meget tynn karver for interproksimale rom og modellering ned mot  
gingiva. Fleksible arbeidsdeler som følger tannens kurve, og lange nok til å forme  
hele lengden av tannen. For lagteknikk, utflating og forming anteriort. 
Pris: 813,– 

M5-SCULPT Avsluttende instrument for å legge «siste hånd på verket». For gjenskapning av  
f.eks. furer, mameloner, kusper og tynne linjer. Spiss sonde i den ene enden, spiss kjegle i den andre. 
Pris: 813,–

M5-CARVER For å fjerne overskudd, også polymerisert. Grasile arbeidsender for å 
komme til også i interproksimale rom uten å ødelegge kontaktpunkt.
Pris: 961,–

NO STICKING – NO PULL BACK 
American Eagles superharde XP-teknologi gjør disse instrumentene 
non-sticky. Denne nye serien er designet for å kunne forme og modellere 
kompositt på en smidig og delikat måte. 

XP-instrumentene er meget motstandsdyktig mot riper i overflaten. Uten 
mikroriper vil instrumentet kunne brukes i årevis uten at komposittet vil 
klebe og henge seg fast. 

NYHET
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Standard Gracey, Deep Pocket, Access, Pro Thin    1086,–
Double Gracey  1267,–
Quik-Tip, komplett instrument    1086,–

American Eagle XP
// Instrumentene som ikke skal slipes!

Skarpe instrumenter – ingen sliping
Hundrevis av norske tannleger og tannpleiere gleder seg daglig over å bruke 
sine XP-instrumenter.

Er du en av dem?
Dokumenterte målinger på Rockwell hardhetsskala viser at ingen andre 
instrumenter har tilsvarende hardhet som XP-instrumentene fra American 
Eagle. Det er derfor så mange opplever instrumentene som svært skarpe, også 
over lengre tid.

Mange varianter
Instrumentene finnes i mange forskjellige varianter, bl.a.:
	◆ Standard scalere og Gracey-curetter
	◆ Gracey Deep Pocket – for lommer dypere enn 5 mm
	◆ Gracey Access – for trange lommer og furkasjoner
	◆ Double Gracey, to instrumenter som erstatter dine standard curetter
	◆ Pro Thin – ekstra grasile for å nå frem til alle vanskelige steder
	◆ Quik-Tip – avtakbare spisser. Økonomisk og miljøvennligTilbud:

6 + 1
12 + 3
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Sonde

Stålkvaliteten i disse sondene bør oppleves. Et instrument med rett utforming, 
i riktig stålkvalitet og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet.

American Eagle
// Sonder

Lommedybdemåler

American Eagle leverer instrumenter med stor variasjon i type markering og 
med forskjellige farger på markeringene. 

American Eagle
// lommedybdemåler

Sonde/Lommedybdemåler

Her har du et instrument med en meget nyttig kombinasjon!
Sonde 9 kombinert med vår bestselgende lommedybdemåler 2-12 med  
markeringer hver andre millimeter.

Spar plass i kassetten med denne praktiske kombinasjonen.

American Eagle
// kombinasjonsinstrument

Eksempler:
SO1000-EX Sonde 9, Eaglelite  318,–
SO1000-EL Sonde 9, tynt stålskaft  318,–
SO2060-EX Sonde 9/17, Eaglelite  432,–

For større utvalg se vår nettside: www.technomedics.no

Eksempler:
LM1240-EX Lommedybdemåler 2-12 svart (2-4-6-8-10-12)  561,–
LM1000-EX Lommedybdemåler UNC15 (1-2-3-4-5-6…15)  561,–

For større utvalg se vår nettside: www.technomedics.no

LS1030-EX Sonde 9/Lommedybdemåler 2-12B, resinskaft  598,–

Plukk  
og miks 

6 + 1
12 + 3
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Happynecks
// Forbedret ergonomi

FZ2501 HAPPYNECKS SKY (blå) tilbud 1760,– veil. 2200,–
FZ2502 HAPPYNECKS ANTRACITE (mørk grå) tilbud 1760,– veil. 2200,–
FZ2503 HAPPYNECKS CHROME (lys grå) tilbud 1760,– veil. 2200,–
 Finnes i flere farger og i barne-størrelser

FZ2540 HAPPYNECKS LUMBAR SKY (blå) tilbud 1992,– veil. 2490,–
FZ2541 HAPPYNECKS LUMBAR ANTHRACITE (grå) tilbud 1992,– veil. 2490,–

Bedre gapeevne
Happynecks® nakkepute støtter nakke og øvre del av rygg på en måte som gjør 
det 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 prosent begeistret og ønsket puten ved neste behandling.

Nyhet: Lumbar
Støtte for korsryggen. Maksimal komformt, støtte og avslapping for pasienten 
under behandling. Alle Happynecks-putene er laget av et spesielt skum og 
trukket med kunststoff fra tyske Skai.
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Gjenopprett pust gjennom nesen
Korriger tungeposisjon og gjenopprett pust gjennom nesen. FroggyMouth 
kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtvinge et bedre 
svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås 
ved å stimulere det ubevisste nervesystemet. 

Hva er FroggyMouth?
FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofaciale rehabiliterings-
apparatur. FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og 
hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny 
måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk opplæring av musklene i tungen 
og ansiktet. FroggyMouth er designet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i 
Paris. Produseres i Frankrike, oppfyller kravene til ISO13485 og er CE -og FDA-
sertifisert.

Brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag for å:
	◆ Få tungen i rett posisjon
	◆ Unngå munnpusting
	◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

Den viktigste kliniske studien på FroggyMouth, utført ved Universitetet i Lille, 
Frankrike, viser 80 prosent effektivitet etter 10 uker med behandling.
Denne innovative tilnærmingen og de resultatene som er oppnådd, er blitt 
presentert på internasjonale kongresser. Se QR kode for link til presentasjoner.

* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet). Pasienten finner selv ubevisst 
en ny måte å svelge på.

FroggyMouth
// Orofacial myofunksjonell opplæring

FZ1800 Froggymouth – Smal  665,–
FZ1801 Froggymouth – Medium  665,–
FZ1802 Froggymouth – Large  665,–     

Bli med på webinar med 
den erfarne kjeveortopeden 
Andrea Bazzucchi:
Tverrfaglig behandlings-
planlegging med en 
helhetlig visjon

Se flere
presentasjoner 
i opptak her: 

Tilbud: 

4+1
NYHET
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Ny tilnærming til kjeveortopedi 
Elastodonti og bioaktivatorer er et flott hjelpemiddel for å oppnå et mer stabilt 
bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er delvis prefabrikkert apparatur 
for tidlig guiding av kjeve og tenner, i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig 
kjeveortopedisk intervensjon vil behov for større kjeveortopedisk behandling 
reduseres.  

AMCOP bioaktivatorene virker tredimensjonalt – de virker på kjeve, tenner, 
tunge og muskler i ansiktet. Det ideelle tidspunkt for slik behandling er ved 
blandingstannsett.  

Elastodonti og bioaktivatorer
AMCOP påskynder og fremmer rett vekst og utvikling av tenner og kjeve. 
Tannbuen vil justeres, tenner kommer i rett posisjon, og okklusjonen blir riktig. 
Man kan ved denne behandlingen unngå eller minimaliserer malokklusjoner. 
 
Fordeler ved AMCOP 
	◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært
	◆ Fremmer en korrekt formet tannbue
	◆ Det oppnås et resultat som er stabilt over tid
	◆ Reduserer behovet for ekstraksjoner
	◆ Kan brukes på pasienter i vekstalder og voksne
	◆ Kontrollene er raske og smertefrie

Bli med på kurs 28.–29. oktober i Oslo: 
Teoretisk og praktisk kurs i bio-aktivatorer –  
ny tilnærming til kjeveortopedi hos barn og voksne. 
Påmelding her: www.technomedics.no/aktiviteter/kurs

AMCOP®
// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon

NYHET



Autoklaverbar leppe- og kinnholder
Bruker du leppe- og kinnholder for å forbedre innsyn og tilgjengelighet når 
du arbeider? Et slike hjelpemiddel vil også delvis beskytte pasientens bløtvev. 
VisionButler leppe- og kinnretraktor kan autoklaveres hundrevis av ganger. 
Kinn og lepper holdes effektivt bort fra tannbuene. 

	◆ Myk, fleksibel og komfortabel
	◆ Sort: flott kontrast ved foto
	◆ Miljøvennlig: autoklaverbar

Økonomisk
I tillegg til at VisionButler gir en viss beskyttelse av leppe og kinn, vil den også 
gi deg bedre tilgjengelighet under kliniske prosedyrer som bleking, skanning 
og estetiske oppbygninger anteriort. VisionButler er bærekraftig fordi den kan 
autoklaveres opptil tusen ganger, noe som også gjør den meget økonomisk.  

VisionButler leveres i en størrelse, medium. 

VisionButler
// Leppe- og kinnholder

RT9110 VisionButler Medium tilbud 1520,– veil. 1788,–

Tilbud: 

– 15 %
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NYHET



Har du et bra system for kanylehåndtering?
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!

	◆ Automatisk fjerning
	◆ Intuitiv og meget brukervennlig
	◆ Kompatibel med rette, gjengede anestesisprøyter og kanyler

Helse, miljø og sikkerhet
Med NeedleOff på behandlingsrommet vil ikke kontaminerte kanyler
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.

Ny prosedyre: Apparatet som oppfyller direktivets intensjon!
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
Sharptaineren, en boks som har plass til 400 kanyler. Displayet gir instrukser til
brukeren og viser antall kanyler som er i Sharptaineren. Når Sharptaineren er
full og du fjerner den fra NeedleOff, lukkes den automatisk. Du plasserer da en
ny Sharptainer i NeedleOff-maskinen.

SE VIDEO:

NeedleOff
// Maskinell kanylefjerning

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

Tilbud: 

– 15 %
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Sjekk
prisen!
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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

Race EVO

Endo 1

// Roterende revolusjon

// Irrigasjon med ultralyd

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

RACE EVOLUSJON
En ny og spesiell produksjonsprosess gjør Race EVO imponerende fleksible
og sterke. 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

Med Race EVO har du en unik taktil kontroll, risikoen for fraktur er ekstremt 
liten og utrensningen har aldri vært raskere. 

Enkel protokoll – 3 instrumenter.

FH8321 Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm tilbud: 399,– veil. 499,–
FH8356 Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk                    tilbud: 799,– veil. 999,–
FH8361 Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk                              tilbud: 799,–  veil. 999,–

FO4821 Endo 1 – Ultrasjonic Endo Activator – lilla tilbud 4900,– veil. 5900,–

«Race EVO er for meg det beste av de maskinelle 
instrument-systemene jeg har benyttet. Det gir 
et forutsigbart resultat også ved ekstremt bøyde 
kanaler, har minimal frakturrisiko, og taper 
04 påfører røttene et begrenset substanstap i 
kanalenes midtre og cervikale tredjedeler.»

Johan Ulstad, Spesialist i endodonti
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Revisjon på 1-2-3!
Optimaliser behandlingen med dette revisjonskitet! 
Du kan nå fullføre en fullverdig revisjon med bare tre filer.

1. DR 1
Den aktive spissen fjerner enkelt guttaperka i den koronale delen
av kanalen.

2. XP-endo Shaper
Unikt fildesign og høy rotasjonshastighet mykgjør guttaperkaen. 
Penetrerer pointen, skrur seg rundt den og fjerner den raskt og effektivt. 
Hastighet: 2500 rpm.

3. Finisher R
Fantastisk ekspansjonsevne. Løsner og fjerner guttaperka- og 
sealerrester i områder der andre filer ikke kommer til.

Revisjon
// XP-endo solutions

FH8447  XP-endo Revisjonskit, 21 mm tilbud 690,– veil. 767,–
FH8448 XP-endo Revisjonskit 25 mm tilbud 690,– veil. 767,–

Filen slanger seg ned langs 
guttaperkaen og kan dra ut hele 
pointen i ett stykke! Se video av hvordan XP-endo Shaper 

«skrur» guttaperkaen ut av kanalen!
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XP-endo
// Roterende rotkanal-instrumentering

XP-endo Shaper
Instrumentets form gjør at det 
berører en langt større del av
kanalveggene. Mer effektiv 
fjerning av debris og økt 
penetrering av irrigasjonsvæske.

FH8430 XP-endo Shaper 
25 mm, 6 stk.  

tilbud 1 890,–     veil. 2219,–
Finnes også i 21 mm og 31 mm

XP-endo Finisher
Brukes sammen med irrigasjonsvæske 
som avsluttende fil etter utrensing. 
Når alle deler av rotkanalen – fra de 
trangeste til de videste, fra de rette til 
de med kraftig kurvatur.

FFH8440 XP-Endo Finisher,  
25 mm, 3 stk.  1045,–

Race Evo Glide path
50 % bedre kutteeffekt og 2,8 x 
mer motstand mot brekkasje 
sammenlignet med sin forgjenger.  
Fem størrelser: 10/.02, 15/.02, 
10/.04, 15/.04 og 15/.06

Race EVO Glide path
tilbud 799,–    6 stk.  999,–

Finnes i 21 mm, 25 mm og 31 mm

NYHET!
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FH4510 TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte tilbud 1791,– veil. 1990,–
FH4560 TotalFill BC HiFlow sealer 1,5 g 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,–

TotalFill
// Biokeramiske materialer

Veldokumentert biokeramiske materialer hvor fuktigheten i 
dentinet setter herdeprosessen i gang. I denne prosessen dannes det 
hydroksyapatitt som TotalFill binder til. Kan kondenseres/formes, 
er motstandsdyktig mot utvasking og er biokompatibel.

TotalFill sealer 
Meget antibakteriell.
Hydrofil, høy røntgenkontrast, 
danner hydroksylapatitt. 
Ingen krymping.

TotalFill HiFlow
Mindre partikkelstørrelse, 
lavere viskositet og forbedret 
flyteevne. Ekstra høy 
røntgenkontrast.

TotalFill RRM fast set putty
Rotreparasjonsmateriale. 
Ferdig mikset og enkelt  
å applisere. Herder på  
20 minutter. Ekstrem 
motstand mot utvasking.

TotalFill RRM putty
Rotreparasjonsmateriale. 
Ferdig mikset og enkelt 
å applisere. For deg som 
bruker mye!

- 14 års klinisk erfaring
- 150 studier
- 50 millioner kanaler
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Rooter Universal – kan det meste
Denne lette og trådløse endomotoren, Rooter Universal, kan det meste.
Den kommer med ferdige programmer for både roterende og resiprokerende 
filer. Du kan også lage 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
	◆ 360° roterende hode
	◆ Induksjonsladning
	◆ Led-lys
	◆ Suveren pris!

Rooter X3000

Rooter Universal

// Endomotoren for alt

// Endomotor

X3000 – den ultimate endomotoren
Rooter X3000 er den eneste børsteløse motoren med integrert apekslokator som 
kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm. 
Rooter X3000 gir deg også de beste resiprokerende bevegelsene.

Unike fordeler
	◆ Roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
	◆ Resiprokerende filer (alle systemer)
	◆ Innebygget apekslokator
	◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, raskere resiprokerende 

bevegelser – mer effektiv, tryggere)
	◆ Ferdig programmert for FKG-filer (Race EVO, R-motion, XP-endo 

treatment/retreatment)
	◆ Mulighet for 10 egne programmer (roterende / resiprokerende)

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

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

FH7780 Rooter Universal endomotor   tilbud 10 900,–  veil. 12 900,–
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Endopakke
// Rooter X3000 / Woodpex V / R-motion

Endopakke
Skaff deg en endopakke av høyeste kvalitet til en ekstremt gunstig pris.
Pakken består av:

	◆ Rooter X3000 endomotor (se s. 18)
	◆ Woodpex V apekslokator – Gratis! 

• Nøyaktig, enkel og pålitelig 
• 4,5 tommers LCD-skjerm i farger 
• Elegant design

	◆ R-motion 30/04 – 5 pakker (se s. 3) – Gratis!  
eller Race EVO sequense x 5 – Gratis!

Med denne endopakken får du alt du trenger for å utfør trygg og god endo:
En avansert og pålitelig endomotor, en nøyaktig apekslokator og R-motion 
(eller Race EVO) for sikker utrensing.
Benytt deg av dette tilbudet – her får du utrolig mye for pengene.

Ønsker du en endopakke med en annen konfigurasjon?
Kanskje med Rooter Universal? (se s. 18) Eller med Ai-Pex apekslokator? (se s. 5)
XP-endo Shaper eller Finisher? (se s. 16)

Ta kontakt, så skreddersyr vi en pakke til deg.

Tilbud: 

19 800,– 
Ordinær pris: 

29 055,–

Gratis 
apekslokator 

+ 5 pk  
R-Motion

Sjekk
prisen!
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ExamVision 
// De mest avanserte lupebrillene på markedet! 

Hvorfor skal du velge ExamVision?

Noen fordeler med en skreddersydd lupebrille: 
	◆ Optimal forstørrelse
	◆ Maksimal skarphet
	◆ Fantastisk dybdeskarphet
	◆ Korrekt ergonomi

Se alle detaljer helt klart
ExamVision lupebriller er individuelt tilpasset. Det unike linsesystemet leverer 
en fantastisk klarhet, dybdeskarphet og et maksimalt synsfelt. Ditt behov for 
synskorrigering og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene, så de 
passer til deg. Dette bidrar til en optimal ergonomisk arbeidsstilling. 
Med fire Red Dot-designpriser er ExamVision stolt av å kunne tilby de mest 
avanserte lupebrillene på markedet – uansett om du bruker lupebrillene i 
ditt arbeid som tannlege, tannpleier, student eller kirurg, hvor forstørrelse og 
krystallklart syn er avgjørende. 

Velg mellom disse modellene: 
	◆ Essential 2.5× – 3.0× 
	◆ Galilei 2.3× – 2.8× – 3.3× – 3.8× 
	◆ Kepler Kompakt 3.5× – 4.6× – 5.7×
	◆ Kepler Advanced 4-i-1 forstørrelse: 3.6× – 4.5× – 5.5× – 6.4×

Kontakt oss for et besøk eller møt oss på Nordental i november!

Besøk oss på Nordental for et godt tilbud!

Kun på  
Nordental:   

3000 kr rabatt på  
alle Galilei luper og 

1000 kr på lys!
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ExamVision lys
// Et fantastisk supplement til din lupebrille!

Lys er ikke bare lys
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. 
Og fordi du ser godt, vil du slappe mer av i skuldre, nakke og hode.

ExamVision bruker «nøytralt hvitt» (fra 5000 til 6500 Kelvin) LED-lys for å 
oppnå så naturlige lys som mulig. 

Finn det lyset som passer best for deg og din hverdag:
Focus™ 
	◆ 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 SPLASH
// Add a SPLASH of colour to your world!

Skap din egen unike stil!

Nå har vi 8 nye, flotte og spenstige farger til vår ikoniske Panto-ramme. 
Panto er en tidløs, stilig ramme som kler de aller fleste. Nå tilgjengelig i totalt 
11 farger for deg som ønsker din egen look!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nye Splash-fargene:

Purple Mist     Blue Slate  
Burnt Bronze     Sage Green
Dusty Gold     Rose Gold  
Antique Plum     Pure White

Se nettsiden vår for alle fargene – www.technomedics.no/splash

Besøk vår stand på 
Nordental for en fargerik 
demonstrasjon!

Kun på  
Nordental:   

3000 kr rabatt på  
alle Galilei luper og 

1000 kr på lys!
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ExamVision Kepler Kompakt
// Prisvinnende, ultrakompakt design

Kepler Kompakt med forstørrelsene 3.5×, 4.6× og 5.7×

Med Kepler Kompakt får du et krystallklart bilde fra kant til kant og et bredt 
synsfelt som gir deg suveren presisjon når du utfører de mest krevende 
prosedyrene. Et lett, ultrakompakt design kombinert med perfekt syn. De tre 
tilgjengelige forstørrelsene (3,5×, 4,6× og 5,7×) og Power-Up-systemet gjør at 
investeringen din er trygg hvis du skulle ønske å oppgradere senere.

Dette får du hvis du velger Kepler Kompakt:
	◆ Bredt og krystallklart synsfelt
	◆ Bevegelsesfrihet
	◆ Okulardeksel i titan
	◆ Refleksfrie hus
	◆ Låsbar finfokus
	◆ Hi-index flerlagslinser – ingen refleksjoner eller fargeseparasjoner
	◆ Power-Up system – opp- eller nedgrader forstørrelsesnivået

Tilleggsvalg:
	◆ Prisma Lens System tilgjengelig
	◆ Ekstra vinkling på okularene er mulig for forbedret holdning 
	◆ BlueLight Protection (BLP) – optimal øyebeskyttelse 

Kontakt oss for et besøk eller møt oss på Nordental i november!

Kun på 
Nordental:  

Ved kjøp av Kepler  
Kompakt 4.6 x får du et 
GRATIS Focus Bright 

lys til en verdi  
av 18 800,– !
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Global
// Dentalmikroskop

Et nytt nivå av presisjon
Global A-serie mikroskopene gir deg forstørrelse fra 2.1x – 19.2×. Dette gjør det 
mulig for deg å se flere detaljer for høyere presisjon under enhver behandling.

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
	◆ Oppgradering: kan lett oppgraderes med tilleggsutstyr eller bygges om 

senere

Fleksibilitet
Global mikroskop leveres i tre utgaver der forskjellen er trinnene i optikken:
A3: 3.2× – 6.4× – 12.8×
A4: 3.2× – 5.1× – 8.0× – 12.8×
A6: 2.1× – 3.2× – 5.1× – 8.0× – 12.8× – 19.2×

Det er også stor fleksibilitet med hensyn til montering. Det kan takmonteres, 
veggmonteres, gulvmonteres eller fås i en mobil variant på hjul.

Kontakt oss for en vurdering av hvilken modell som dekker behovet 
på din klinikk!

Pris fra: 

139 000,– 
Leasing fra: 2700,–

Vi har satt sammen en innstegs-
modell til en helt unik pris. (A3, 

standard objective, fast 45  
grader binocular)
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Monteringsalternativer

På lupebrille
På lampe
Med flexibel arm

FP7150  OXO 4K kamera, 25 mm linse  tilbud 39 900,– veil. 45 938,–
FP7160 OXO LED lys               8054,–

OXO 4K
// Dentalt kamera

OXO 4K kamera
Nå kan du dokumentere arbeidet ditt på en profesjonell måte. Dette dentale 
kameraet kan monteres på de fleste lupebriller og passer perfekt til dine 
ExamVision luper. Ta videoer og stillbilder i profesjonell kvalitet. Kameraet 
egner seg også veldig godt til undervisning og kurs der man ønsker å vise live 
video av behandlingen.

OXO 4K
Velg videoopptak i forskjellige kvaliteter, helt opptil 4K/30 fps.

Elektronisk bildestabilisering (EIS) 
Den innebygde bildestabiliseringen løser problemet med vibrasjoner, slik at du 
får et stabilt og rolig bilde.

Ergonomisk design
Kameraet har et ergonomisk design og veier kun 38 gram. 

OXO app
Styr kameraet ved hjelp av OXO-appen, som finnes til både Android og IOS. 
Start og stopp opptakene via smarttelefon eller nettbrett.

OXO Light
Få det beste ut av kameraet med portabelt LED-lys. OXO Light gir et naturlig hvitt 
og skyggefritt lys. Lys fra ExamVision kan også enkelt monteres på kameraet.
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Sutursaks
Egner seg godt til å klippe suturer som sitter dypt i opphovnet vev. 
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. 

MJK

Laschal

// Kirurgiske skalpeller

// Fleksibelt fjærstål

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

Skalpellskaft
Runde, med ru overflate, for maksimal følelse og kontroll. 
Leveres i to størrelser, 14 cm og 11 cm.

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,–

SA4200 Laschal sutursaks micropoint tilbud 2490,– veil. 2990,–
ET1011 Laschal filholder 90 grader  tilbud 3332,– veil. 3990,–

BW001

BW002

BW003

Skalpellskaft 11 cm stål

Skalpellskaft 14 cm stål

Pakkepris  
på skaft og valgfri  
pakke skalpeller  

kr. 1190,–
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Lukserende Hebler
EL1552  ExtraLux 2 mm rett  tilbud 964,–  veil. 1205,–
EL1553 ExtraLux 3 mm rett tilbud 964,– veil. 1205,–
EL1555 ExtraLux 4 mm rett tilbud 964,– veil. 1205,–
EL1563 ExtraLux 3 mm buet tilbud 964,– veil. 1205,–
EL1565 ExtraLux 4 mm buet tilbud 964,– veil. 1205,–

Ekstrakssjonstenger
TO1000 Ekstraksjonstang Fig. 2 OK front, hjørnetann tilbud 1496,– veil. 1995,–
TO4000 Ekstraksjonstang Fig. 7 OK premolar tilbud 1496,– veil. 1995,–
TU3010 Ekstraksjonstang Fig. 13 UK front, hjørnetann tilbud 1496,– veil. 1995,–
TU6000 Ekstraksjonstang Fig. 22 UK molar tilbud 1496,– veil. 1995,–
For større utvalg se vår nettside: technomedics.no

Instrumenter
// Aesculap

Kvalitetsinstrumenter
Aesculap ble grunnlagt i 1867 og ble raskt verdens største produsent av 
kirurgiske instrumenter. Aesculap har hovedkvarter i Tuttlingen i Tyskland, et 
område som er senter for medisinsk teknologi. Firmaet har utviklet og produsert 
instrumenter for dentalt bruk i mer enn 100 år. Aesculaps store sortiment og 
meget høye kvalitet blir satt pris på av kirurger og tannleger verden over.

Lukserende hebel
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.

Tenger
Disse kvalitetstengene må du prøve. De fleste har en gripeflate der det er frest 
ut både vertikale og horisontale riller. Du oppnår derved et grep som kan 
sammenlignes med diamantbelegg, men som vil være mer holdbart.
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Membraner med god motstandsdyktighet og stabilitet

	◆ Evolution: Xenogen kollagenmembran som kleber godt

	◆ Derma: 100 % dermis, alternativ til bløtvevstransplantasjon

	◆ Lamina: Xenogen, 100 % kortikalt ben

Les mer om de ulike typene og bruksområdene på:  
www.technomedics.no/osteobiol-membraner
(eller scan QR-koden til høyre)

GTO

Osteobiol 

// Xenograft benerstatning

// Xenogene membraner

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 ikke-
resorberte granulater ved reåpning. 

Med GTO får du et graftingmateriale ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk. 
Når du presser materialet ut av sprøyten, er det puttylignende, så ingen 
granulater forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det, 
også vertikalt – bildet til venstre lyver ikke – GTO er så klebrig. 
Etter 6 måneder er 40 prosent nytt ben dannet, og graftingmaterialet har 
resorbert tilsvarende.

FL7721 Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc tilbud 1347,– veil. 1585,–
FL7724 OsteoBiol GTO bone mix  2,0 cc tilbud 3635,–  veil. 4276,–            
FL7728        Osteobiol GTO bone Mix (Equine) 0,5 cc tilbud 1347,– veil. 1585,–

FL7756 Evolution Standard 30 x 30 x 0,4 mm tilbud 1691,– veil. 1990,–
FL7785 Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm tilbud 1200,– veil. 1412,–
FL7770 Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm tilbud 2713,– veil. 3191,–
FL7765 Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm tilbud 2176,– veil. 2560,–

Tilbud: 

–15 %

Tilbud: 

–15 %
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Supramid fra 

1276,–

Novosyn Quick fra 

1980,–

Cytoplast fra 

1732,–
Noen eksempler:

FL6828   Supramid black, DS19, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm, 36 stk tilbud  1276,– veil. 1595,–
FL6861   Novosyn Quick, DS19, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm, 36 stk tilbud 1980,–  veil. 2476,–
FH5820  Cytoplast, DS16, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm, 12 stk tilbud 1732,–  veil. 2038,–        

For andre størrelser og fasonger – ta kontakt

Suturer til alle kasus
// B.Braun

Supramid – klassikeren
Supramid er en velkjent klassiker fra B.Braun som har vært på markedet i 
mange år. Den er produsert med en flettet kjerne (multifilamentær) som er 
omsluttet av en glatt coating. Mange kirurgers standardvalg

Novosyn Quick – favoritten
Novosyn Quick er en resorberbar favoritt. Dette er en flettet og coatet sutur 
med fantastisk styrke og stabilitet. Novosyn Quick er enkel å håndtere og gir 
god pasientkomfort.

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:
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FJ6701 Labrida BioClean børste 5 stk tilbud 1440,–  veil. 1800,–
46921 Vinkelstykke oscillerendeTEQ-Y EX-serien (hode) tilbud 1515,–  3030,–
46919 Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode tilbud 2705,– 5411,–

Labrida BioClean®
// Implantat- og periobehandling

Gjør som over 500 andre!
Labrida BioClean befester sin posisjon når det gjelder implantat- og 
periobehandling. Nå har flere enn 500 behandlere i Norge kjøpt børsten, og 
tilbakemeldingene er svært positive. Uansett om du bruker børsten fra før eller 
ikke – benytt deg av vårt gode Nordental-tilbud!  

Er du usikker? Les gjerne kliniske studier på vår hjemmeside, og ta kontakt for 
demo.

Børste med spesielle egenskaper
Labrida har en bust av chitosan som har betennelsesdempende egenskaper og er 
bakteriostatisk. De bioresorberbare børstefibrene er skånsomme mot bløtvevet, 
og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer. 
Man kommer til under kroner, ned i dype lommer og på andre vanskelig 
tilgjengelige steder uten å skade protetikk, implantater eller bløtvev. 
Børstene brukes i oscillerende vinkelstykker.

Erfaring:
«Jeg har brukt Labrida Bioclean i mange år og er svært fornøyd. Børsten er enkel å bruke 
og er et veldig godt supplement til ordinære perio-instrumenter. Sammen gir dette 
utrolig gode kliniske resultater.» 

Odd Bjørn Lutnæs – spesialist i periodonti

GJØR SOM OVER 500 ANDRE!

Vinkelstykke: 

– 50 %
Børster: 

– 20 %
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Optimal bindingsstyrke
Brukes for å skape mikromekanisk overflate-ruhet på porselen, kompositt og 
metalloverflater. Gir vesentlig bedre bindingsstyrke ved sementering.
 
	◆ Ideell både for intraoral og ekstraoral bruk
	◆ Hodet kan roteres 360 grader for god tilgjengelighet intraoralt 
	◆ Enkel fingerbetjening med ventilknapp
	◆ Direkte Quick-kobling til turbinen

Calaject

Sandblåser

// Datastyrt anestesi

// Dento-prep

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

	◆ Brukes med standard karpyler og kanyler
	◆ Enkelt 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

Økonomitips
Har du lyst på et lønnsomt økonomitips? Regn ut kostnadene du har på 
engangsutstyr til datastyrt anestesi i løpet av et år. Da vil du høyst sannsynlig 
komme frem til at beløpet er høyere enn prisen på en splitter ny Calaject.  
De neste årene kan du da spare deg for alle engangskostnadene.  
Samtidig sparer du miljøet for mye plastavfall. 

FO6020  Calaject komplett  tilbud  36 900,–    veil. 44 494,–

FO2100 Dento-prep, sandblåser tilbud 3480,– veil.  4094,–
FO2120 Aluminiumsoksid tilbud 484,– veil.  569,–
FO2103 Quick-kobling W&H tilbud 1352,– veil. 1590,–
FO2104 Quick-kobling Kavo tilbud 1352,– veil. 1590,–
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SuperEndo Alpha II

Nic Tone

Digitest III

// Suveren guttaperkabrenner

// Kofferdam som ikke revner!

// Pulpatester

Spesialistenes valg
SuperEndo Alpha II er en hendig brenner 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 (3 stk. følger med)
	◆ Rask oppvarming, klar til bruk på under ett sekund
	◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal

Kan strekkes opptil 800 % uten å revne 
Nic Tone kofferdam blir anbefalt av spesialister verden over. Selv med flere 
hull i duken vil du kunne strekke den 800 % uten at den ødelegges. Unngå 
frustrasjonen ved kofferdamduker som ryker! Størrelse 15 × 15 cm, 36 stk.

	◆ Høykvalitets lateks
	◆ Lavt pulverinnhold
	◆ God evne til å holde gingiva borte

Nøyaktig og skånsom pulpatester
Med Digitest III kan du teste en tanns vitalitet nøyaktig og skånsomt. Enhetens 
mikroprosessor sender ut en serie skånsomme pulser, som automatisk øker i styrke.

	◆ Leveres med 4 prober (anteriort og posteriort, samt to for å gå under 
kronekanten)

	◆ Enkel betjening med én knapp, stort digitalt display
	◆ Standard 9 volts batteri (følger med)
	◆ Fem års garanti

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

FH5170             Nic Tone, 36 stk. medium svart       369,–
FH5172             Nic Tone, 36 stk. medium blå       369,–

FH7125 Digitest III komplett tilbud 6390,– veil. 7417,–
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Pola Day & Pola Night

Tri Hawk Talon 12

Tri Hawk zirkoniakutter

// Hjemmebleking

// Hardmetallbor

// Diamantbor

Rimelig, enkelt og pasientvennlig
Pola Day og Pola Night er pH-nøytral og fluoravgivende hjemmebleking. 
Produktet er rimelig, enkelt i bruk og svært pasientvennlig.
	◆ Høyt vanninnhold – motvirker sensitivitet
	◆ Frisk spearmint-smak
	◆ Brukes fra kun 30 minutter pr. dag

Supertilbud på Tri Hawk Talon 12

Nordental er tiden for gode tilbud. Nå får du 1 rull Talon 12 for 3990,– !

	◆ 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

Supertilbud på Tri Hawk zirkoniakutter 

Under Nordental får du 1 rull for kr. 2990,– !

	◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
	◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
	◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

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,–

BDT198S-018XC Diamantbor for zirkonia, 25 stk  tilbud  849,– veil. 1195,–
BDT198-018XC Diamantbor for zirkonia, 100 stk tilbud  2990,– veil. 3991,–

Tilbud: 

3990,–

Tilbud: 

2990,–

Tilbud: 

2990,–
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Mikrohybrid med styrke som emalje

Dette er komposittet som oppfyller kravene til både et sterkt kompositt i  
posteriore fyllinger og der et godt estetisk resultat er viktig. 

	◆ Slitesterkt kompositt til alle fyllinger, posteriort og anteriort
	◆ Forenklet teknikk – bedre resultat med færre farger
	◆ Usynlig marginalkant – HRi har samme lysbrytningsvinkel som emalje

QuietOn 2

Enamel plus HRi

// Aktiv støydemping

// Fantastisk styrke og estetikk

Ørepropper med aktiv støydemping for tannhelsepersonell

QuietOn 2 er et sertifisert elektronisk hørselvern med to ulike funksjoner. 
Øreproppene reduserer støynivået, samtidig som den gjør det mulig å føre en 
normal samtale. 

Denne andre generasjonen ørepropper fra QuietOn er blitt enda mer 
fleksibel og brukervennlig. QuietOn 2 er mindre i størrelsen og buker et mer 
komfortabelt materiale med sine tilpassede skumspisser.

Active Noise Cancelling-funksjonen er utmerket når du ønsker å redusere 
støyen så mye som mulig. Fokuser på arbeidet ditt og føl deg avslappet selv 
om bakgrunnsstøynivået er høyt. 

Hear through-funksjonen er ideell når du har behov for å kommunisere med 
andre, eller hvis støyen ikke er konstant. En ekstern mikrofon fanger opp 
lyden, som sendes videre til proppene. Når lydnivået øker til et kritisk nivå, vil 
teknologien begrense det høye lydnivået.

QuietOn 2 er et viktig HMS-tiltak for alle som jobber på tannklinikken.

FO3235 QuietOn 2 Aktiv støydemping, komplett tilbud 2290,– veil. 2773,– 

FB2752   Enamel plus HRi universal dentin 2 (UD2) kapsler   1214,–
FB2753   Enamel plus HRi universal dentin 3 (UD3)        1214,–
FB2742   Enamel plus HRi universal emalje 2 (UE2) kapsler for voksne              1770,–

Pakketilbud   Kjøp alle tre til 25 % rabatt: tilbud 3149,–        veil. 4198,–
Finnes også i sprøyter.
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Radii Xpert har «Target assist» 
og helt parallelle lysstråler

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

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®
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Gå ikke glipp av disse spennende kursene og webinarene! 
Tid og påmelding: technomedics.no/kurs

Håndtering av ekstraksjonsalveolen ved
implantatbehandling – grunnprinsipper
Hands-on med Hauk Øyri, Shoresh Afnan og Tore Berset

Tverrfaglig behandlingsplanlegging 
med en helhetlig visjon  
Webinar med kjeveortoped Andrea Bazzucchi

Teoretisk og praktisk kurs i bio-aktivatorer 
– tidlig kjeveortopedisk intervensjon
Kurs med spesialist i kjeveortopedi, Filippo Cardarelli

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

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nettbutikk www.technomedics.no
Alle priser pr. 1. oktober med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder t.o.m. 13. 11. 2022. TECHNOMEDICS

Hvordan preserverer man bløtvev og hardvev for å best mulig 
legge til rette for implantat? Live-kirurgi og hands-on med GTO.

Dato: 12. november    Sted: Oslo

I hvilken grad spiller det nervomuskulære inn når det gjelder pasienter 
med TMJ-klikking, åpent bitt, diastema, smale tannbuer og muskel- 
spenninger? Bazzucchi mener at kunnskap og respekt for de biologiske 
faktorene, sammenhengen mellom maloklusjon og muskelfunksjon er 
vesentlig for å kunne hjelpe mange av våre pasienter.

Dato: 29. november    Kl. 20.00–21.15

Målet er å kvalifisere deg til å kunne bruke bio-aktivatorer på 
barn og voksne, både enkle og mer kompliserte kasus.

Dato: 28. oktober og 29. oktober    Sted: Oslo


