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Ny, direkte metode

Splinting 
Super-Bond Brush-dip

OVC3

Solide, varige og vakre restaurasjoner
Har du pasienter med behov for store, kompliserte 
restaurasjoner? Bruker du mye tid på store 
kompositt-restaurasjoner? Da er kanskje OVC3 
noe for deg!

OVC3 (One Visit Crown) er en lagdelt keramisk 
hybridkrone, delvis prefabrikkert med et herdet 
okklusalt lag og en ikke-polymerisert indre kjerne. 
Det uherdede laget på OVC3 presses direkte på 
den preparerte og bondede tannen og lysherdes. 
Hele prosedyren foregår med pasienten i stolen og 
kun et besøk er nødvendig. Resultatet blir solide, 
varige og vakre restaurasjoner av molarer  
og premolarer. 
 

Splinting av mobile tenner
Nå kan du fiksere mobile tenner uten bruk av 
metallvaier, glassfiber eller adhesiver. Super-Bond 
Brush-dip gir deg en sterk og samtidig fleksibel 
splinting, som også er enkel å fjerne hvis det skulle bli 
ønskelig. Genialt for mobile tenner i underkjeven.

FG1105 Super-Bond Brush-dip intro kit veil. 2850,–  tilbud  2490,–

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no

Ta kontakt for mer informasjon
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Komposittinstrumenter

Kontaktpunkt

American Eagle XP

Contact Pro 

Komposittinstrumentene fra American Eagle har 
samme overflateteknologi som de populære XP-
tannrensningsinstrumentene. XP gir en superhard, 
ripefri og glatt overflate som hindrer komposittet å 
klebe til instrumentet.

Det unike designet til Contact Pro sikrer ideelt 
utformede og plasserte kontaktpunkter. Contact 
Pro leveres som et sett med to dobbeltsidige 
instrumenter, et for molarer og et for premolarer. 
Hvert av instrumentene har arbeidsdeler for 
kaviteter plassert henholdsvis mesialt og distalt.

Gjør som hundrevis av kolleger før deg:  
Bruk Contact Pro!

KO9000 Contact Pro sett 1 stk molar og 1 stk premolar veil. 2162,–  tilbud 1690,–
KO9001 Contact Pro sett 3 stk premolar veil. 2910,–  tilbud 2290,–
KO9002 Contact Pro sett 3 stk molar veil. 2910,–  tilbud 2290,–

KO2300 Composite #4 609,–
KO3111 Composite #6 609,–
KO4511 Composite #7 609,–
KO2400 Composite #9 609,–
PB1215 Kulestopper M-1 609,–

1690,–

Tilbud: 
6 + 1
Kjøp 6 og få den 

7. gratis
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Kirurgisk skalpell

Aesculap

MJK

kvalitetsinstrumenter

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes 
ved alle typer kirurgiske operasjoner der tilgjenge-
lighet 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 har utviklet og produsert instrumenter for 
dentalt bruk i mer enn 100 år. Stort sortiment og 
meget høy kvalitet blir satt pris på av kirurger verden 
over.  Benytt vårt gode tilbud på kvalitetssakser. 
Dette er sutur- og bløtvevssakser med fremragende 
funksjon. Klipper lett og feilfritt helt ut i spissen.

SK1702 Skaft 11 cm stål  658,–
SK1703 Skaft 14 cm stål  658,–
SK3620 BW001, 10 stk  483,–
SK3621 BW002, 10 stk  483,–
SK3622 BW003, 10 stk  483,–
SK3623 BW004, 10 stk  483,–

 
SA1012 Saks Iris buet, 11,5 cm veil. 527,–     tilbud 398,–
SA1013 Saks Iris rett, 11,5 cm veil. 527,– tilbud 398,–

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no

Pakkepris på skaft inkl. 
valgfri pakke skalpeller

895,–

398,–

BW001

BW002

BW003

BW004
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TotalFill

3D endo

biokeramisk sealer  

XP-endo Shaper

Hvorfor bør du velge en biokeramisk sealer?  
Her er noen av grunnene:

Ingen krymping: TotalFill sealer har overhodet ingen 
krymping ved herding. Det blir ingen spalte mellom 
point, sealer og kanalveggen.

Antibakteriell: TotalFill sealer er meget antibakteriell 
med en pH>11, altså en pH svært lik kalsiumhydroksid. 

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

Kun en fil!
Xp-endo Shaper fjerner dentinchips meget effektivt 
og den tilpasser seg kanalens irregulariteter. 

Den unike legeringen og fildesignet gjør at 
instrumentet brukes rett etter håndfil #15 og gir 
deg en 30/.04 utrenset kanal. Enklere kan det vel 
ikke bli!  

FH4510 TotalFill BC Sealer 1,5 g sprøyte  veil. 1619,–  tilbud 1457,–
FH4540 TotalFill BC obturation kit .04 veil. 2 972,–  tilbud 2675,–
 (Sealer + GP/PP-hjul)

FH8430 XP-endo Shaper, #30, 25mm tilbud 1690,–
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Aktiv irrigasjon

Revisjon

XP-endo Finisher

XP-endo Finisher R

XP-endo Finisher (XPF) brukes som en avsluttende 
fil etter utrensing med andre systemer. Fasongen 
på instrumentet gir deg 3D-rensing av kanalen. 
«Vispingen» bidrar til at irrigasjonsvesken fungerer 
bedre, og spesielt i buede kanaler kan XPF virke 
bedre enn ultralyd. 

Brukes i ett minutt i kanalen, i langsomme opp/ned-
bevegelser sammen med irrigasjonsveske. 

R for «Retreatment», revisjon. Størrelse 30, ingen 
taper (30/.00). Filen fjerner rotfyllingsmaterialer og 
sealere effektivt, spesielt i buede og ovale kanaler. 
XP-FR brukes som avsluttende fil etter at andre 
systemer er brukt til standard revisjonsbehandling, 
og sørger for å fjerne rester av rotfyllingsmaterialer 
som kan skjule bakterier.

FH8440 XP-endo Finisher 25 mm, 3 stk 864,–

FH8445 XP-endo Finisher R, 25 mm, 3 stk  864,–

Besøk vår nye nettbutikk 
www.technomedics.no
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Hu-Friedy

Hemostase

lukserende hebel 

Gelita

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

Nå i Black Line-utgave med sort overflatebehandling, 
som gjør instrumentet hardere og glattere. 
Overflaten reduserer også gjenskinn fra lyset.

Gelita-tampon har hemostatisk effekt, påskynder 
tilhelingen og forhindrer infeksjon. Den store 
overflaten på  gelatin-svampen trekker til seg 
blodplater, og dermed oppnås  rask koagulasjon av 
blodet.  Leveres steril og kan kuttes med skalpell 
eller saks. Legges eksempelvis i alveolen etter 
ekstraksjon, rotspissamputasjon, cystektomi, sinus-
perforering eller kirurgisk fjerning av tumorer eller 
retinerte tenner.

EL1110 Lukserende hebel, Black Line, 2 mm rett veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1111 Lukserende hebel, Black Line, 2 mm buet veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1112 Lukserende hebel, Black Line, 3 mm rett veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1113 Lukserende hebel, Black Line, 3 mm buet veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1114 Lukserende hebel, Black Line, 4 mm rett veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1115 Lukserende hebel, Black Line, 4 mm buet veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1116 Lukserende hebel, Black Line, 5 mm rett veil. 1275,–  tilbud 1020,–
EL1117 Lukserende hebel, Black Line, 5 mm buet veil. 1275,–  tilbud 1020,–

FL7300 Gelita-tampon 10 stk  1x1x1 cm 228,–
FL7301 Gelita-tampon 50 stk 1x1x1 cm 581,–
FL7311 Gelita-tampon 50 stk 1,5x1,5x1 cm 1198,–

20 %
i april
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Re-sementere?

Håndkrem

Temp-Off

Glove'n Care

Temp-Off løser effektivt opp all midlertidig sement 
(sinkoksid-sement med eller uten eugenol). Legg  
det protetiske arbeidet i væsken og la det ligge i  
10 minutter. Skyll så godt i rennende vann. 

Temp-Off løser opp sementlag på opptil 0,25 mm, 
det er vannbasert, luktfritt og overhodet ikke toksisk. 

Håndkremen med salter og mineraler fra Dødehavet.
 
Dødehavet har verdens mest mineralholdige vann. 
Glove’n Care er laget av Dødehavets mineralrike 
salter og utvalgte lindrende planteoljer. Kremen 
hjelper huden til å øke sin egen evne til å ta opp  
og holde på fuktighet.

FG8300  Temp-Off Temporary Cement Disolver  veil.  570,– tilbud 456,–

FJ6101 Håndkrem 1 × 100 ml tube    188,– 
FJ6100 Håndkrem 6 × 100 ml tuber veil.945,– tilbud 850,–
FJ6106 Håndkrem 1 × 250 ml pumpekanne   500,–
FJ6105 Håndkrem 4 × 250 ml pumpekanne veil.1448,– tilbud 1304,–

10% 
Ved kjøp av 6 tuber eller 

4 pumpekanner


