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Tri Hawk
// Hardmetallbor
Hardmetallbor på rull

	◆ Kutter alle typer metaller og emalje
	◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
	◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere  

og mer effektivt enn andre bor
	◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i

Med FroggyMouth kan man i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og 
framtvinge et bedre svelgemønster. Mindre malokklusjoner kan i mange tilfeller 
behandles med FroggyMouth alene. FroggyMouth kan dessuten med fordel brukes 
sammen med kjeveortopedi for å optimalisere resultatet og forhindre relapse. 
Brukes 15 minutter hver dag av både voksne og barn for å:
	◆ Få tungen i rett posisjon
	◆ Unngå munnpusting
	◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

FroggyMouth
// Orofacial myofunksjonell opplæring

ExamVision
// Markedets mest avanserte lupebrille!
Hvorfor velge ExamVision?
Noen fordeler med en skreddersydd lupebrille:

	◆ Optimal forstørrelse
	◆ Maksimal skarphet
	◆ Fantastisk dybdeskarphet
	◆ God ergonomi

Ta kontakt for demonstrasjon! 
E-post: post@technomedics.no – Tlf.: 69 88 79 20

FZ1800  FroggyMouth – Small  685,–   
FZ1801 FroggyMouth – Medium   685,–
FZ1802   FroggyMouth – Large   685,–

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

Bli med 
på webinar!

Les mer på 
siste side
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Kirurgi-instrumenter

Happynecks

// Technomedics-kvalitet

// Forbedret ergonomi

Bredt utvalg
Kirurgi har alltid vært et viktig satsingsområde for Technomedics. For å oppnå 
kirurgisk presisjon må man ha best mulig kvalitet. Vi har det du trenger:
	◆ Nålholdere
	◆ Sakser
	◆ Skalpellskaft
	◆ Hebler

... og mye, mye mer.

Happynecks – utviklet av fysioterapeut
Dette er puten som gir store fordeler for både pasient og behandler. 

For pasient
	◆ Optimal komfort
	◆ Lettere å slappe av og puste dypere
	◆ Enkelt og naturlig å gape høyt

FL7721 Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc tilbud 1469,– veil. 1633,–
FL7724 Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc tilbud 3964,– veil. 4404,–

Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen en komplett kirurgi-kassett.  
Fortell oss hva du trenger, så kan vi i fellesskap finne gode løsninger som passer for deg.

FZ2501 Happynecks sky (blå) tilbud   1960,– veil.  2450,–
FZ2502 Happynecks antrasite (mørk grå) tilbud   1960,– veil.  2450,–
FZ2503 Happynecks chrome (lys grå) tilbud   1960,– veil.  2450,–
 Finnes i mange farger og i barne-størrelse

Fra en av Europas ledende i biomaterialer

	◆ I hvert granul er kollagenet bevart – en nøkkel i nydannelse av benvev
	◆ Ideell porøsitet bevart – rask tiltrekning av blodceller, rask tilheling
	◆ Unike håndteringsegenskaper, «Sticky bone»
	◆ Solid dokumentasjon med over 15 års klinisk forskning
	◆ Ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk

GTO
// Xenograft benerstatning

For behandler
	◆ Bedre innsyn
	◆ Bedre tilgjengelighet til arbeidsfeltet
	◆ Mindre belastning på nakke

Bli med 
på kurs!
Les mer på 
siste side
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Sterkere og raskere
XP-endo Rise Shaper er en ny og forbedret utgave av XP-endo Shaper, filen 
som med sin unike slangefasong gir en fantastisk 3D-utrensing med bare én fil.
Hva er nytt?
	◆ Ekspanderer mer
	◆ Ny, forbedret spiss
	◆ Bedre forutsigbarhet
	◆ Raskere i bruk
	◆ Rimeligere

Unik resiprokerende fil
R-motion er noe virkelig nytt innen resiprokerende endo. Den innovative 
utformingen og unike varmebehandlingen 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 fjerner mindre dentin
	◆ Opptil 60 % bedre transport av dentin gir også bedre irrigasjon
	◆ Kan brukes med alle resiprokerende motorer

Race Evolution
Race EVO tar roterende endo et viktig skritt videre. 
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

XP-endo Rise Shaper

R-motion

Race EVO

// Enda bedre Shaper

// Unik resiprokerende

// Fantastiske endo-filer

FH8435 XP-Endo Rise Shaper, #30, 25 mm, 6 stk tilbud 1790,–  veil. 1990,–
FH8425 XP-Endo Rise Sequence, 25 mm, (glider 15/04 + Rise x 3) tilbud 1430,–  veil. 1590,–

FH8651 R-motion 30 blå (30/.04), 25 mm, 3 stk  tilbud 590,– veil. 691,–
FH8656 R-motion 40 sort (40/.04), 25 mm, 3 stk  tilbud 590,– veil. 691,–
FH8661 R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm, 3 stk                         tilbud 590,– veil. 661,–

FH8321 Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm  tilbud 398,– veil. 514,–
FH8341 Race EVO 15/04 - 25 mm – 6 stk.  tilbud 798,–  veil. 1029,–
FH8346 Race EVO 25/04 - 25 mm – 6 stk.  tilbud 798,–  veil. 1029,–
FH8351 Race EVO 30/04 - 25 mm – 6 stk.  tilbud 798,–  veil. 1029,–

NYHET
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Meget nyttig supplement til daglige diagnostisering 
Microlux 2 – for enkel og grundig diagnostisering. 
Få direkte og kraftig fiberoptisk LED-lys rett på tannkronen. 
Hjelper deg til å oppdage det du ikke alltid ser med det blotte øye. 

Det fiberoptiske lyset kan hjelpe deg til bedre å se: 
	◆ Infraksjoner
	◆ Rotkanalåpninger
	◆ Komposittrester
	◆ Karies

Rask og pålitelig gutta-cut
Trådløs og lett gutta-cut for kutting og kondensering av guttaperka. 
Virkelig en god cutter til en super pris.  

	◆ Innstillbar temperatur – 150-180-200-230 °C
	◆ Varm på mindre enn ett sekund
	◆ Leveres med 4 spisser, totalt utvalg er 9 spisser
	◆ God batterikapasitet
	◆ Meget hyggelig pris

Microlux 2

Fi-P

// Fiberoptisk lys

// Gutta-cut

Nøyaktig apekslokator og pulpatester i én enhet

	◆ Nøyaktig apekslokator 
	◆ 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 og har fått 
meget positive tilbakemeldinger.

Ai-Pex
// Apekslokator og pulpatester

FO9311   Microlux 2 starter kit med 2 mm tip tilbud 5390,– veil. 6007,–

FH7140  Gutta-Cut Fi-P – hvit  tilbud 6900,– veil. 7990,–

FH7240  Ai-Pex apekskokator / pulpatester tilbud 7990,–  veil. 10 197,–
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Den ultimate endomotoren
Rooter X3000 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 programmert for FKG-filer
	◆ Mulighet for 10 egne programmer

Rooter X3000
// Endomotoren for alt

Veldokumentert biokeramisk sealer
TotalFill BC sealer er unik. Den er patentert og er den biokeramiske sealeren 
med mest klinisk dokumentasjon. Fjorten år med studier og mer enn 50 
millioner kanaler gir deg den tryggheten du trenger.
I tillegg har den uvurderlige egenskaper:
	◆ Meget hydrofil og krymper ikke ved herding
	◆ Antibakteriell (pH +12)
	◆ God røntgenkontrast
	◆ Ferdig blandet i sprøyte

TotalFill
// Veldokumentert sealer

Autoklaverbar leppe- og kinnholder
I tillegg til at VisionButler gir en viss beskyttelse av leppe og kinn, gir den  
deg bedre tilgjengelighet under kliniske prosedyrer som bleking, skanning  
og estetiske oppbygninger anteriort. 

VisionButler kan autoklaveres opptil tusen ganger, noe som gjør den 
bærekraftig og meget økonomisk.

	◆ Myk, fleksibel og komfortabel 
	◆ Sort: flott kontrast ved foto 
	◆ Autoklaverbar: miljøvennlig og økonomisk

VisionButler
// Leppe- og kinnholder

FH7791 Rooter X3000 endomotor tilbud 17 990,–  veil. 20 394,–

FH4510  TotalFill BC sealer 2,0 g m/spisser tilbud 1890,– veil. 2098,–

RT9110  VisionButler Medium tilbud 1590,– veil. 1842,–
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Slipefrie – grasile – skarpe
XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. 
De er også de mest grasile på markedet.
 
Boge – prisvinnende instrument
Da Boge kom i 2017, vant det pris for beste nye instrument. Instrumentet har 
en hakelignende side for linguale flater anteriort. Det er spesielt godt egnet på 
blottlagte rotoverflater og er anbefalt til bruk rundt kjeveortopedisk wire.

American Eagle XP
// XP-teknologi

En spesialist sier:
«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 

	◆ Godkjent for både implantat- og periobehandling
	◆ Forenkler og forbedrer vedlikehold av implantater

Labrida BioClean
// Implantat- og periobehandling

Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor
Et vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF). Like effektivt 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

Riva Star Aqua
// Sølvfluorid

SX2025-PX Scaler Boge 513 XP tilbud 990,– veil. 1118,–
 Andre XP-instrumenter  1118,–
 Double Gracey XP  1305,–

FJ6701 Labrida BioClean børste – 5 stk  1890,–

FH6097 Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger) tilbud 1450,–  veil. 1618,–
FH6098 Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger) tilbud 1690,–  veil. 1890,–
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Tverrfaglig behandlingsplanlegging med helhetlig visjon

Optimal og forutsigbar estetikk ved benregenerering

Kunne du tenke deg å delta på kurs eller webinar?

– Webinar med kjeveortoped Andrea Bazzucchi – 20. april

– Implantat, idyll og innovasjon – 22. april

I dette webinaret vil du lære om tungens betydning for et stabilt bitt og 
hvor viktig tungens posisjon er for å bevare god okklusjon.

Andrea har i mange år vært aktiv bruker av FroggyMouth og vil i løpet av 
ettermiddagen dele sine tanker om dette gjenopprettings-apparaturet som 
i løpet av uker/måneder kan endre et atypisk svelgemønster.

Bli med på kurs på Mallorca i april og lær av de beste – hands-on!
Dr. Gamborena er ansett som en av verdens ledende innen estetisk tannpleie. 

Dr. Gamborena er professor og foreleser ved flere internasjonale universiteter og 
står bak vitenskapelige artikler og boken Evolution. Han er brennende opptatt av 
estetisk perfeksjon, noe som har gjort ham til en foregangsmann på feltet.

Besøk www.technomedics.no/kurs

eller skann QR-koden til venstre med mobilen din.


