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XP-endo Shaper – 3D-endo

Calaject
Datastyrt anestesi

American Eagle
Pro thin instrumenter
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Calaject
datastyrt anestesi

Skånsom og smertefri anestesi
Calaject fra Rønvig Mfg. hjelper deg til å sette smertefri bedøvelse. 
Det datastyrte apparatet sørger for at anestesivæsken kommer 
jevnt og skånsomt. Dette er så kontrollert og nøyaktig at selv 
en palatinal bedøvelse kan settes uten ubehag for pasienten.  
Pennegrepet hjelper deg til å ha en avslappet og ergonomisk 
arbeidsstilling, noe som også bidrar til at kanylen kan holdes helt stille. 

Enkel og allsidig
Ett instrument til alle typer lokalbedøvelser – Calaject har program for 
intraligamentær, infiltrasjon og ledning/blokk-bedøvelse.
• Kostnadsbesparende: Ingen ekstra kostnader – kan brukes 
 med standard kanyler og karpyler.
• Lett og 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

Tannlege Jan Thomsen
«Jeg har brukt datastyrt lokalanestesi siden 2007, og de siste årene har 
jeg brukt Calaject. Datastyrt anestesiteknologi har store fordeler, ikke 
minst i forhold til ergonomi. Ved en manuell injeksjon må man bøye 
håndleddet og presse stemplet samtidig, noe man unngår ved bruk av 
Calaject. Calaject gir også noen ekstra fordeler; selve håndstykkets tyng-
de bidrar til et velbalansert grep, og den er enkel å styre. Dessuten er 
min Calaject koblet til unitens fotpedal – det fungerer helt optimalt!»
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XP-endo Shaper er en banebrytende nyhet og et gjennombrudd med 
tanke på enkel, trygg og rask endo. Dette roterende instrumentet kan 
brukes i de aller fleste kasus og forenkler din endo-hverdag betrakte-
lig. 

XP-endo Shaper (XPS) er én fil med størrelse 30 og en taper på .01, 
noe som gjør den ekstremt fleksibel. Filen er laget med en spesielt 
NiTi-legering (MaxWire®) og ekspanderer til en slangeform inne i rot-
kanalen, noe som spesielt er en fordel ved ovale kanaler. Slangefor-
men gjør at filene oppnår en taper på opptil .08. Du oppnår en ferdig 
preparert kanal på minst 30/.04 med bare ett instrument. 

Unike fordeler 
Filens «slangeform», ekstreme fleksibilitet og minimale torque gir deg 
unike fordeler: 

Minimalt stress på kanalveggene og betydelig lavere risiko for  
mikrofrakturer i dentinet. 

Pulpavev og dentinchips fjernes meget effektiv på grunn av den  
turbulensen som instrumentet genererer. Samtidig gir filens form  
betydelig mer plass til debris i kanalen enn filer med større diameter 
og taper. XPS danner derfor også mindre smear-layer og øker  
irrigasjonsveskens penetrering i dentintubuliene. 

XPS tilpasser seg og berører hele kanalen med alle dens forskjellige 
former og fasonger, også ovale kanaler. 

XP-endo Shaper gir deg en skånsom, ikke-aggressiv, konservativ, og 
svært effektiv behandling.

XP-endo Shaper
kun én fil

FH8430 XP-endo Shaper, 25 mm, 6 stk Veil kr. 1790,– tilbud kr. 1690,–
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Labrida BioClean
vedlikehold av implantater

Få kontroll over peri-implant mukositt
Profesjonelt vedlikehold er nødvendig for å unngå videreutvikling av 
mukositt rundt implantatene. LABRIDA AS har utviklet BioClean® – 
en børste som forenkler og forbedrer vedlikeholdet av implantater. 
BioClean gir en trygg, rask og mer pasientvennlig behandling.

Mer enn bare en børste
BioClean® har en bust av chitosan og brukes i langsomt 
roterende eller oscillerende vinkelstykker. Busten av chitosan 
gjør LABRIDA BioClean® til mer enn bare en børste. Chitosan 
har betennelsesdempende egenskaper og er bakteriostatisk. 
Chitosanfilamentene i børsten er fullstendig biokompatible og 
resorberes raskt. 

FJ6700 BioClean børste for implantat (Labrida) – 10 stk  2950,–

Tilbud: kjøp 3 pakker 
BioClean, få med resiproc 
vinkelstykke fra NSK gratis

• Bløtlegg børsten
• Monter børsten i vinkelstykket
• Beveg børsten forsiktig opp og ned i hakkespett-lignende 
 bevegelser i et par minutter
• Skyll med saltvann
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ExamVision

EXAMVISION LUPEBRILLER

Made in Denmark

ExamVision står for kompromissløs kvalitet og suveren optikk.

Technomedics har levert lupebriller fra forskjellige produsenter i snart 20 
år, noe som har gitt oss en klar forståelse av hva som kjennetegner briller 
av høy kvalitet, og hvilke tilpasningsmuligheter en lupebrille bør ha.

Slik vi ser det, kan ingen merker på markedet matche lupebrillene fra 
ExamVision.

GALILEI 
ExamVision Galilei HD TTL-system er håndlaget etter dine spesifika-
sjoner og behov. Det brukes bare komponenter av høyest tilgjengelig 
kvalitet.

Det unike linsesystemet er designet for å gi deg et optimalt klart bilde, 
maksimal dybdeskarphet og stort synsfelt.

Galilei HD TTL er tilgjengelig i fire forskjellige forstørrelser: 
2,3× – 2,8× – 3,3× – 3,8×

KEPLER
ExamVision Kepler Kompakt. Et ultrakompakt design gjør det mulig  
å kombinere presisjonen og forstørrelsen ved et Kepler-system med  
komfortable og behagelige lupebriller. 

Prøv ExamVision Kepler Kompakt  TTL hvis du ønsker høy forstørrelse på 
lupene dine: 3,5× – 4,6× – 5,7× 

Forstørrelsen kan endres ved en senere anledning uten å måtte investere 
i en helt ny lupe. I så fall betaler du kun for nye okular.

Bredt synsfelt – krystallklart bilde fra kant til kant.



6

Pro Thin™
America Eagle XP

Hva er Pro Thin instrumenter?
• Tynnere, mer grasil arbeidsdel
• XP-teknologi – skal ikke slipes
• Lettere skaft med godt grep, gir en nøyaktig og god følelse   
 under arbeidet

Nytt design for å møte ulike periodontale utfordringer!

Trange interproksimale rom                                                                
Mange etterspør en universal-scaler som er så grasil at den når inn i alle 
trange interproksimalrom. M23 Pro Thin er nettopp dette instrumentet. 
Så grasilt at man kommer opp til kontaktpunktene, og med en genial 
vinkling som gjør det lett å følge de mesiale og distale flatene på tannen. 
Du trenger da bare ett instrument til all supragingival scaling.

Grunne lommer                                                                                 
Barnhart 5-6 Pro Thin er universal-curetten som vil gjøre det enklere for 
deg å rense subgingivalt raskt og effektivt. Pro Thin-designet gir deg en 
grasil arbeidsdel, slik at du lett kommer ned i grunne lommer. Vinklin-
gen på instrumentet gjør det lettere å nå posteriore lommer. Dette er et 
instrument for deg som normalt bruker Gracey 3/4 subgingivalt.

Dype og trange lommer                                                                      
Gracey Access Pro Thin curetter. Gracey designet en serie instrumenter 
for depurasjon dypere enn 4 mm. Etter hvert har Access-instrumentene 
(som har 50 % kortere arbeidsegg og 3 mm lengre hals enn standard 
Gracey instrumenter) blitt veldig populære. Nå har man gått et skritt 
videre ved å gjøre arbeidseggen tynnere. Dette for bedre å komme til i 
konkaviteter og furkasjonsområder.

Tilbud: 6 + 1
Kjøp 6 og få den 7. gratis

Pro Thin-designet gjør at man også kan bruke M23 Pro Thin i små trange lommer anteriort

Curettene kan ofte oppleves for klumpete, og det kan være vanskelig å komme til i anteriore lommer 
uten å skade vevet. Barnhart 5-6 gjør dette enklere

15/16 tilsvarer 11/12, men har en liten ekstra vinkling som gjør at pasienten ikke trenger å gape så høyt. 
Brukes mesialt, bukkalt og lingualt i posteriore områder.
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OVC3
ny direkte metode!

Perfekt okklusalt relieff 
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 bondende tannen og lysherdes. Hele prosedyren foregår med  
pasienten i stolen og kun ett besøk er nødvendig til restaurering av  
molarer og premolarer. 

Den nye, direkte prosedyren med OVC3 gjør behandlingen vesentlig  
enklere. Ingen separasjonsvæske er nødvendig. OVC3 matrisebåndene 
er spesialtilpasset hver enkelt tann og brukt sammen med kilene gir  
det perfekte overganger og gode kontaktpunkter

Nyhet: direkte teknikk med 
unike matriser og kiler!

Stretch Wedge kileOVC3 matisebånd

Uherdet nedre lag

Herdet okklusalt lag
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OsteoBiol
biomaterialer

OsteoBiol fra Tecnoss
OsteBiol fra Tecnoss er biomaterialer med en komposisjon som er 
meget lik naturlige mineralisert ben. Dette blir oppnådd ved en unik 
framstillingsprosess uten bruk av høy temperatur. Dermed får du et 
biomateriale som stimulerer de fysiologiske prosessene i dannelsen av 
nytt ben. 

• Solid dokumentasjon med over 15 år med klinisk forskning
• Brukt i over 500 000 kirurgiske operasjoner
• Resultat av mer enn 20 års forskning

Nyhet: Til horisontal benoppbygning – TSV-gel 
Dette er en termoplastisk, resorberbar gel til mekanisk stabilisering 
av bengranuler. Gelen blandes med benerstatningsmaterialet og kan 
så enkelt plasseres og modelleres i defekten. Spesielt godt egnet og 
nødvendig ved horisontale oppbygninger. 

TSV-gel inneholder kollagen og syntetisk biokompatibel kopolymer.

mp3 – klar til bruk i sprøyter
Ingen blanding nødvendig. Granulstørrelse på 600–1000µm

Lamina – membran av kortikalt ben 
Unikt produkt for å holde volum og beskytte defekten. Lamina er laget 
av kortikalt ben behandlet på samme måte som OsteoBiols bengranuler. 
Membranen leveres prebøyd og stiv. 

Kollagen: en nøkkelfaktor 
for benregenerering

FL7700 Gen-Os granuler 0,25 g 250–1000 µm 672,–
FL7701 Gen-Os granuler 0,5 g  250–1000 µm 968,–
FL7715 mp3 bone mix 3 x 0,25 cc 600–1000 µm 2743,–
FL7731 Putty bone paste opp til 300 µm 1244,–
FL7790 TSV Gel 0,5 cc/Gen-Os 0,5 g 1474,–
FL7770 Membran Lamina Dried/Medium 2569,– 

Se andre OsteoBiol produkter på 
www.technomedics/osteobiol.no 


