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Kepler Advanced

QuietOn 

4 forstørrelser i 1 lupe

Active noise cancelling

Nyhet fra ExamVision
4 forstørrelser i en lupe. Turn`N`Click fra 3.6× til 6.4×. Klikk og juster til 
perfekt forstørrelse for alle prosedyrer.

Dette er den letteste justerbare lupen på markedet, som også gir deg den 
høyeste forstørrelsen. Lupen har følgende forstørrelser: 3.6×, 4,5×, 5,5× 
og 6.4×. 

ExamVision benytter nyeste teknologi innen optikk for å kunne tilby deg 
unike løsninger. Lupene er 100 % spesialtilpasset etter dine behov og 
ønsker.

Book en demo ved å sende e-post til post@technomedics.no!

Aktiv lyddemping
QuietOn aktive ørepropper er laget for å beskytte hørselen. Samtidig  
er det mulig for deg å føre en vanlig samtale med medarbeidere og 
pasienter. 

QuietOn aktive ørepropper reduserer støynivå med opptil 40 desibel 
(dB). Disse små og praktiske øreproppene bruker den samme Active  
noise cancelling-teknologien du finner i markedsledende hodetelefoner.– Få mer fokus på arbeidet

– Reduser stress

FO3230   QuietOn Active Noise Cancelling         veil. 2420,-  Tilbud: 1725,–
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Labrida BioClean®

UBrush!

vedlikehold av implantater

Interdental børste

En norsk oppfinnelse med suksess!
Man ser mukositt rundt 40 - 80 % av alle implantater. 

Profesjonelt vedlikehold er nødvendig for å unngå videreutvikling av 
mukositt rundt implantatene.

Norske LABRIDA AS har utviklet BioClean® – en børste som forenkler 
og forbedrer vedlikeholdet av implantater. BioClean gir trygg, rask og 
en mer pasientvennlig behandling.

Mer enn bare en børste
BioClean har en bust av chitosan og brukes i oscillerende vinkelstykke. 
Chitosan har betennelsesdempende egenskaper og er bakteriostatisk. 
Chitosanfilamentene i børsten er fullstendig biokompatible og 
resorberes raskt.

Motiver dine pasienter
Gingivitt og periodontitt har sin primære årsak i manglende renhold.  
Denne elektriske interdentale børsten gjør det enklere for pasientene å 
holde det rent interproksimalt.
 
• Effektiv fjerning av plakk
• Reduksjon av inflammasjon 
• Integrert LED-lys gir godt innsyn

Godt lys og den fine vinklingen på instrumentet, gjør renholdet enklere, 
og det blir lettere for pasienten å være motivert. Et stort utvalg av børster 
(diameter 0,5-1,2 mm) gjør det mulig å komme til i alle interdentale 
rom.

FJ6700 BioClean børste for implantat (Labrida) – 10 stk     3080,–

FJ6400  UBrush Kit        1020,–

Meld deg på kurs 
«Forebygging og behandling av 
peri-implantat sykdom»
4. april i Bergen (se side 9)

Tilbud! 
10 % rabatt

Kjøp 3 få 1 gratis
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Skalpellhåndtering

Super-Cut sakser

SAFE-EX

«de sorte saksene»

Skalpellskaft for sikker skalpellhåndtering
Når man skal fjerne skalpellblader fra et vanlig skalpellskaft, vil det 
alltid være en risiko for kuttskader. SAFE-EX skalpellskaftet har løsningen 
på dette. Løsemekanismen er som på en vanlig kulepenn; bladet løsnes 
enkelt ved å trykke på enden av instrumentet. Du trenger ikke å være 
i kontakt med det brukte skalpellbladet, noe som vil kunne redusere 
risikoen for kuttskader til et minimum.

Japanske kvalitetssakser
• 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

SK1150 Skalpellskaft SAFE-EX       Veil. 1821,–  Tilbud: kr 1675,–

SA3304 Super-Cut saks Iris 11,5 cm buet    Veil. 1134,–  Tilbud: kr 850,–
SA3305 Super-Cut saks Iris 11,5 cm rett   Veil. 1134,–  Tilbud: kr 850,–
SA3306 Super-Cut saks Iris 12,5 cm buet   Veil. 1134,–  Tilbud: kr 850,–
SA3308 Super-Cut saks Iris 14 cm buet   Veil. 1134,–  Tilbud: kr 850,–
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Compo kniver

Z-cut

ATTIN

Zirkonia-bor

ATTIN Compo komposittkniver er designet for å fjerne overskudd
av sement og kompositt. Med sin unike Nanopal-coating har disse
instrumentene en overflatehardhet på 4500 Vickers. En meget skarp
egg, korrekt vinkling og et godt grep gjør at du med disse instrumentene
effektivt kan fjerne overskudd. To instrumenter dekker alle kvadranter.
Eggen vil holde seg skarp lenge. Skulle en arbeidsdel bli sløv, kan
du enkelt erstatte den med en ny.

• Unik coating for maksimal kutteevne og holdbarhet
• Utskiftbare arbeidsdeler
    

Z-cut er spesialbor som kommer i forskjellige utforminger og størrelser 
for trimming og kutting av Zirconia. Diamantbelegget blir påført med en 
spesielt sterk bonding som sørger for at borene kutter mer effektivt og 
varer lenger enn vanlige diamanter. 
 
Z-cut K802L er laget for å gå gjennom zirkonia-kroner ved endodontisk 
behandling, og har spesialdiamanter både på tuppen og på sidene.

KN2010  Overskuddskniv ATTIN Compo kniv fig.1 (sort)      Veil. 1321,–   Tilbud: kr 1060,–
KN2015  Overskuddskniv ATTIN Compo kniv fig.2 (grønn)     Veil. 1321,–   Tilbud: kr 1060,–

BDN494Z-021MFG   Z-cut K802L021M FG        pr stk. kr. 101,–

Se vår nettside for 
flere varianter
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Eugenate desobturator 

XP-Endo

appelsin-olje for revisjon

Shaper og Finisher

Dette er væsken som kan erstatte kloroform. Den løser opp Guttaperka i 
forbindelse med revisjon.

Appliser en dråpe i rotkanalen ved hjelp av en pipette eller en 
bomullspellet. La virke i ca. 1 minutt før mekanisk utrensning. Gjenta 
ved behov. På spørsmål om denne væsken kan erstatte kloroform, svarer 
endodontist Johan Ulstad: «Ja, mest sannsynlig kan den det. Den virker 
for meg vel så effektiv.»

Innhold: 100 % appelsinolje
Mengde: 15 ml

XP-endo instrumentene har et banebrytende design for enkel, trygg og 
rask endo. Du får en anatomisk utrensning og en ferdig preparert kanal 
på minst 30/.04 med bare ett instrument.

Filens «slangeform», ekstreme fleksibilitet og minimale torque gir deg
unike fordeler:
• Minimalt stress på kanalveggene
• Mer effektiv fjerning av debris
• Mindre smear-layer
• Økt penetrering av irrigasjonsvæske
• Tilpasser seg hele kanalen med alle dens forskjellige former  
   og fasonger, også ovale kanaler.

FH9140 Eugenate desobturator 15 ml     283,–

FH8430 XP-endo Shaper, 25 mm, 6 stk.    Veil kr 1844,– tilbud kr 1690,–
FH8440 XP-Endo finisher, 25 mm (3 stk)                   kr   890,–
FH8445 XP-Endo finisher R, 25 mm (3 stk)                   kr   890,–
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OsteoBiol

TotalFill

«sticky bone» benerstatning

biokeramisk sealer  

FH4510 Totalfill BC Sealer 2 g sprøyte    Veil. 2050,–  tilbud 1850,–

Tecnoss er Europas nest største 
produsent av biomaterialer. 

Solid dokumentasjon med over 
15 år med klinisk forskning.

GTO «sticky bone»
• Ideell viskositet gjør det mulig å pakke materialet på en enkel måte
• Appliseres inn i defekten direkte fra sprøyten, ingen miksing
• Adapteres og modelleres som putty

Ny bioteknologi 
De fleste biomaterialer gjennomgår en nøytraliseringsprosess ved 
temperaturer opp mot 900 °C. OsteoBiol-produktene gjen-
nomgår en fremstillingsprosess som gjør at dette ikke 
er nødvendig. Resultat; i hvert granulat er 
xenograft kollagen bevart med dets verdi-
fulle biologiske roller. Også den natrulige 
porøsiteten er bevart, avgjørende faktorer 
for nydannelse av benvev.

Hvorfor bør du velge en biokeramisk sealer? 

Ingen krymping: TotalFill sealer har overhodet ingen krymping ved her-
ding. Det blir ingen spalte mellom point og sealer eller mellom sealer og 
kanalveggen.

Antibakteriell: TotalFill sealer er meget antibakteriell med en pH>11, 
en pH svært lik kalsiumhydroksid. Sealeren holder denne pH i minst 
sju dager. 

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

Hydrofil: Det er faktisk fuktigheten i dentintubuliene som starter herde-
prosessen. 

15 % rabatt på alle OsteoBiol produkter
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Endokurs
i Sveits!

Isabelle Portenier

Isabelle Portenier fikk sitt doktorat i
dental medisin ved universitet i
Zürich og sin doktorgrad i
endodontisk mikrobiologi og
spesialisering i endodonti ved UiO.

Hun var første-amanuensis ved
endoavdelingen på universitetet i
Bergen. 

Portenier har 15 års klinisk erfaring og
10 års erfaring i undervisning og
forskning. 

I dag har hun egen spesialistpraksis i
Nyon i Sveits og er forsker ved
kariologi- og endoavdelingen ved
Genève universitet. 

Kurset holdes på norsk.

Bli med til vakre La-Chaux-de-Fonds

Her får du alt i ett på èn helg! Full oppvertning på et flott hotel, vakker
natur, historie, hyggelig selskap og ikke minst en mulighet til å oppdatere
deg på nye teknikker innen endodontien. 

I tillegg til instrumentering med XP-endo Shaper og XP-endo Finisher vil
temaer som vertikal obturasjon, revisjon og bruk av ultralyd være temaer
som blir belyst.

En halv dag er satt av til workshop hvor alle deltagere vil ha tilgang til
mikroskop.

Program:
Torsdag: Avreise. 

Felles middag på kvelden.

Fredag: Omvisning i fabrikken til FKG, 
Forelesning og workshop. 
Felles lunsj og middag 

Lørdag: Besøk på klokkemuseet. 
Resten av dagen fri. 
Hva med en tur til den 
flotte byen Neuchâtel? 
Felles middag på kvelden.

Søndag: Hjemreise

Sted: FKG sine lokaler i La-Chaux-de-Fond, Sveits

Tid: 6. - 9. juni, 2019

Kursavgift: Kr 5 900,– Inkl. hotell (3 netter med frokost), middag 
torsdag, lunsj og middag fredag og middag lørdag, samt 
transport til og fra flyplassen. 
Flybillett til Zürich bestilles og betales av den enkelte 
kursdeltaker. 

TECHNOMEDICS NORGE A.S
DENTAL & KIRURGI
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Forebygging og behandling 

Sted: Hotel Norge, Nedre Ole Bullsplass 4, 5012 Bergen 
Tid: 4. april, 2019  kl 18:00 -20:30
Pris: Kr. 1950,– inkl. enkel bevertning
Spesialpris for medlemmer av NTpF: Kr. 1 490,–

Send din påmelding snarest til post@technomedics.no eller på vår
nettside: www.technomedics.no

Spesialist i periodonti, uteksaminert fra
University of Minnesota i 2004 og PhD
fra UiO 2012. 

Han arbeider deltid som post doktor ved
avd. for periodonti, UiO, og som privat-
praktiserende spesialist i periodonti. 

Wohlfart disputerte i 2012 innenfor 
peri-implantitt. Brorparten av hans 
nåværende forskning handler om 
forebygging og behandling av 
peri-implantitt. 

Wohlfart er en av oppfinnerne bak 
Labrida BioClean.

Peri-implantitt er et økende klinisk problem som i verste fall kan gi tap
av implantatet. Infeksjonskontroll både rundt tenner og implantater er 
avgjørende for et vellykket og varig resultat av implantat-behandlinger.
Implantater må etterkontrolleres regelmessig og ved behov støtte-
behandles av tannhelsepersonell. 

Målet med foredraget er å gi deltakeren en oppdatering på forebygging
og behandling av peri-implantitt. Foredraget vil være 
basert på vitenskapelige publikasjoner, egen forskning
og egen klinisk erfaring innenfor feltet. Kliniske tilfeller
vil bli brukt til å illustrere foredraget.

Siste del av kurset vil inneholde en 
«hands on» del.

Kursinvitasjon



Sted: Vaaghals Restaurant, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo 

Tid: fredag 24. mai, 2019 kl 8:00-16:00

Kursavgift: Kr 3 999,– inkl. mva 

Spesialpris for tannpleier/sekretær: Kr 995,– inkl. mva

Send inn din påmelding snarest på: post@technomedics.no eller 
på vår nettside:  www.technomedics.no

Dr. Gioacchino Fazio 

Dr. Marco Fazio 

Nå kan du tilby usynlig
tannregulering! 

Dr. Fazio graduated with honors in
Dentistry and Dental prosthetics in
Palermo in 1984. 
He is considered a pioneer in his field, he
has more than 10 years experience in this
allignment technique, especially in the
pediatric and adolescent area. 

Marco Fazio graduated with honors i n
Dentistry and dental prosthetics in
Palermo in 2012. 
He wrote his thesis entitled: «Adult
orthodontics: treatment of anterior cross-
bite using Invisalign.»

TECHNOMEDICS NORGE A.S
DENTAL & KIRURGI

All In er en «usynlig» tannregulering med avtakbare skinner som
praktisk talt er umulig å oppdage under bruk. 

Bli med på et spennende og lærerikt sertifiseringskurs som er tilrettelagt
for både allmennpraktiserende tannleger og kjeveortopeder. Ta gjerne
med din tannpleier eller sekretær, da mye av det praktiske arbeidet kan
utføres av dem. 

«Work Shop» ta med en case!
Ta med avtrykksmodell og 8 stk. bilder så vil vi diskutere og gjennomgå
behandlingsforslag sammen med kunnskapsrike lærere med bred 
erfaring.  

Kurset vil foregå på engelsk. 

Program:

� What is All In?

� Advantages and disadvantages for patients and dentists

� Selection of patients

� Cooperation between dentists and
production senter

� How the alligner is made
� Dental impression and bite registration 

in orthodontics
� «Work Shop»

Kursinvitasjon
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Sted: Thon Hotel Opera i Oslo, Dronning Eufemiesgate 4, 0191 Oslo
Tid: 23. august, 2019 kl 08:00 - 16:00
Pris: Kr 4 490,– inkl. lunsj 

Send din påmelding snarest til
post@technomedics.no eller på vår
nettside: www.technomedics.no

Jan Thomsen

Thomsen holder forelesninger verden over 
hovedsaklig om estetisk tannpleie. Han har holdt
forelesninger ved en rekke internasjonale kurser
og symposier. Thomsen er en dyktig kliniker og
etterspurt kursholder. Uteksaminert ved
Odontologiske Fakultet i København i 1986.
Praktiserer nå på Colosseum Klinikken i 
København sentrum med hovedfokus på 
keramikk og kompositt.

Lars Bo Petersen 

Tandlægeskolen i København 1975-80
Børnetandplejen Bornholm 1980-83
Tandlæge i Stuttgart(D), Bruxelles (B) og St.Ives (GB)
1983-1999. Privat praksis i Helsingør 1999-2007
Mobilkirurg 2004
Ansat tandlæge Colosseumklinikken  fra 2007
Ph.d. Uddannelse Aarhus 2011
Klinisk forskning i privat praksis 2011
Undervisning postgraduat 2011
Forskningskonsulent i Region Hovedstaden med
henblik på registrering af forskning samt plan for
videreudvikling DK 2016 - 2017

Bitt–funksjon og protetikk
Teori og praksis

Har du opplevd å få en bittskinne tilbake som til tross for omhyggelig 
registrering nesten tar livet av deg og timeboka di når den skal tilpasses?

Kurset henvender seg til tannleger som støter på komplikasjoner som er
forbundet med «BITT-FUNKSJON og PROTETIKK».

Formålet med kurset er å gi deg teoretiske og praktiske redskaper som
kan hjelpe deg til å planlegge og gjennomføre større og mindre
protetiske rekonstruksjoner med et forutsigbart resultat.
Det er nødvendig å kunne klassifisere pasientens bittfunksjonelle status.
Kurset vil gi deg et «brush-up» på teorien. Du vil også få praktisk erfaring
med forskjellige registreringsmetoder og –teknikker, og lære å
planlegge rekonstruktive behandlinger.

Agenda:  
w Gjennomgang av grunnleggende teori knyttet til kjeveledd, 

muskler og okklusjon

w Praktiske øvelser knyttet til teknikker

w Praktiske øvelser knyttet til registrering av pasientens bitt 

w Sjekkliste til bruk ved alminnelig undersøkelser og recall

Du vil få kjennskap til verktøy som vil lette kommunikasjonen med
pasientene dine.

Kursinvitasjon



Avsender: Technomedics, Gramvn. 68, 1832 Askim

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nye nettbutikk www.technomedics.no 
Alle priser pr. 1. april 2019, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til 30. april 2019.

Forsidefoto: Adobe Stock

HRi BioFunction

BurButler

estetisk og enkelt

unik boroppsats

Okklusjonsfunksjon tilnærmet gull
HRi BioFunction er et emaljemateriale som er tilnærmet lik gull 
i funksjon, men med estetiske egenskaper vi forventer av dagens 
materialer. Dette materialet har vesentlig større motstandsdyktighet mot 
mekanisk slitasje på grunn av en helt spesiell silaniseringsprosess.  

• Supre håndteringsegenskaper – formbar uten å klebe seg til    
    instrumentet 

• Nanohybrid – inneholder tolv prosent nanopartikler av  
   zirkoniumoksid som har gjennomgått en spesiell silaniseringsprosess.

Fleksibel silikonoppsats til bor
Disse praktiske boroppsatsene fikserer borene så ingen bor faller ut eller 
forsvinner fra holderen. Det fleksible silikonmaterialet gjør det mulig å 
oppbevare alle typer bor: FG, RA, HS og Lab. Den koniske åpningen 
borene settes ned i, fikserer borene, og holderen plasseres direkte i 
oppvaskmaskinen. Ved autoklavering settes lokket på. Praktisk, nyttig og 
fleksibelt!

OO1300 Bur Butler 5 hull, hvit      313,–
OO1311 Bur Butler 10 hull, lilla      394,–
OO1323 Bur Butler 25 hull lav, orange     577,–
OO1334 Bur Butler 25 hull høy, blå     619,–

Intro kit: 925,–
BF1, BF2, Bf3 (veil. 1481,–)

Inneholder ikke BIS-GMA 
eller frie nano-partikler

Tilbud
4+1


