
TECHNOMEDICS

2020

SEPTEMBER



2  •  TECHNOMEDICS KATALOG // SEPTEMBER 2020

Lett, trådløs, og rimelig endomotor med 
ferdige programmer for både roterende 
og resiprokerende filer. Hastighet og 
torque kan også justeres manuelt.

Nye roterende og resiprokerende 
endofiler fra FKG. Nok en gang blir 
endo effektivisert.  
Les om de nye filene, og ikke minst – 
PRØV DEM!

ExamVision utvider sortimentet  
og lanserer nå to nye flotte titanrammer – 
Panto og Sport v2.

Rooter  
Universal fra FKG

Race EVO  
og R-Motion

ExamVision

Les mer på 
side 16

Les mer 
på side 14 

og 15

Les mer på 
side 5
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Tilfredsstiller arbeidstilsynets anbefaling
QuietOn aktive ørepropper reduserer støynivået med opptil 40 desibel (dB). 
Arbeidstilsynets anbefalte desibelgrense ved arbeid med vedvarende høye krav 
til presisjon og oppmerksomhet er 70 dB. Lydnivå ved tannbehandling varierer 
fra 76 dB til 107 dB. Ved bruk av QuietOn kommer du godt under anbefalt 
støygrense. Studier viser at utstyr som turbiner, vakuumsug, ultralydscalere og 
hånd- og vinkelstykker over tid kan skade hørselen.

Aktiv støydemping
QuietOn er sertifiserte hørselsbeskyttende ørepropper som reduserer 
støynivået, samtidig som den gjør det mulig for deg å kunne føre en samtale. 
Disse små og praktiske øreproppene bruker den samme aktive støydempings-
teknologien som du finner i markedsledende hodetelefoner (f.eks. Bose). 
QuietOn har en batteritid på 50 timer og lades i oppbevaringsboksen.  
Når øreproppene settes i ørene, slår de seg automatisk på.

Ved å fjerne bakgrunnsstøy vil du kunne:

	◆ Beskytte hørselen
	◆ Ha mer fokus på arbeidet
	◆ Redusere stress
	◆ Være mer opplagt etter endt arbeidsdag

QuietOn
// Aktiv støydemping

Knallpris 

1 900,–

BESKYTT
HØRSELEN!

FO3230  QuietOn Aktiv støydemping tilbud 1 990,– veil. 2 773,–
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ExamVision tilbyr lys uten ledning – Essential One.  
Lyset er enkelt å betjene, og totalvekten (lys og batteri) er kun 23 gram! 
	◆ Inntil 11 000 lux på 35 cm arbeidsavstand. 
	◆ Lyset leveres med 3 stk batterier, eget lysfeste, komposittfilter og lader. 

ExamVision har dessuten disse tre fantastiske lysene som produseres i 
Danmark: 
	◆ Focus Bright: inntil 18 600 lux, vekt 17 gram, alt det lyset du trenger.
	◆ Focus True: inntil 15 800 lux, vekt 17 gram, perfekt for kosmetisk 

behandling. 
	◆ Nano Essential: inntil 27 400 lux, vekt 9 gram, ultrakompakt.

Fortsatt usikker på om du kan ta deg råd til å kjøpe lys? ExamVision har 
løsningen på det – Essential Alpha. Lyset veier kun 11 gram.
	◆ Inntil 11 000 lux på 35 cm arbeidsavstand. 
	◆ Lyset leveres med eget lysfeste, komposittfilter og lader. 

ExamVision
// Lys til lupebriller

FP5708 ExamVision Essential One Wireless komplett tilbud 12 990,–
FP5709 ExamVision Essential Alpha tilbud  7 900,–
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Nye flotte titanrammer fra ExamVision!

Panto
Navnet kommer fra ordet Pantoscopic, som betyr «bredt synsfelt». Panto-
rammer ble solgt verden over på 1950- og 1960-tallet, og den ble blant annet 
brukt i mange klassiske filmer. Nå kan du få denne flotte rammen med luper!

Rammene kommer i de klassiske fargene Desert Rose og Midnight Blue.
 
 

 

Sport v2
En kjent og kjær ExamVision-ramme kommer nå i ny og forbedret utgave! 

Rammen er enda lettere enn forgjengeren, og i tillegg til den klassiske fargen 
Lunar Grey finnes den også i den spreke fargen Midnight Blue.

ExamVision
// Nye rammer

NYHET
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ExamVision Visionshield beskytter luper og ansikt. Festes enkelt ved hjelp av 
en borrelåsadapter.

Visirene finnes i tre forskjellige størrelser.

Large
Dekker ansiktet til et stykke under haken. Passer til Galilei lupebriller.

XLarge
Dekker ansiktet til et stykke under haken, men er noe bredere enn LARGE. 
Passer til Kepler og Galilei lupebriller.

Max
Dekker ansiktet både over og under lupebrillene, store deler av halsen og ut på 
sidene. Passer til alle lupebrillene.

ExamVision
// Visionshield

FP5651  ExamVision Visionshield L (10 stk)  590,–
FP5650 ExamVision Visionshield XL (10 stk)  590,–
FP5653 ExamVision Visionshield MAX (10 stk)  650,–
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Global
// Dentalmikroskop

Spesialdesignet for tannleger
Et Global mikroskop er et resultat av et nært samarbeid mellom optikk-
ingeniører og tannleger. Det er spesialdesignet for tannleger. Mikroskopet 
hjelper deg til å heve kvaliteten både på diagnostisering og behandling.  
Det hjelper deg også til å kunne jobbe mer ergonomisk.    

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.

	◆ Multifokalt objektiv: Gjør det mulig å raskt stille inn fokus når du endrer 
arbeidsavstand. Finfokus gjøres uten å måtte bevege selve mikroskopet.

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× – 19.2x

Leasing fra: 

3 990,–
pr. mnd.
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OXO 4K kamera
Nå kan du dokumentere arbeidet ditt på en profesjonell måte. Dette nye 
dentale kameraet kan monteres på de fleste lupebriller på markedet 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. 

OXO 4K
// Dentalt kamera

FP7150  OXO 4K kamera, 25 mm linse  tilbud 39 900,– veil. 45 938,–
FP7160 OXO LED lys               8 054,–

Monteringsalternativer:

	◆ På lupebrille
	◆ På lampe
	◆ Med flexibel arm
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Microlux 2
// Fiberoptisk lys

Nyttig supplement til din daglige diagnostisering
Gjør en enkel og grundig diagnostisering med prisvinnende Microlux 2.  
Øynene er et av de absolutt viktigste verktøyene for god og korrekt 
diagnostisering. Her har du et hjelpemiddel som vil hjelpe deg til å se enda 
bedre med direkte og kraftig fiberoptisk LED-lys på tannkronen.

Infraksjoner – nesten umulig å oppdage med det blotte øye.

Rotkanalåpninger – hjelp til å finne rotkanalåpninger.

Karies – interproksimalt, anteriort, posteriort. Se hvor dypt karies penetrerer i 
tannen, og bevar så mye friskt dentin som mulig. Et godt hjelpemiddel i tillegg 
til røntgen.
 
Komposittrester. Gjennomlysning gjør det enklere å skjelne mellom 
tannstruktur og kompositt. Også ved misfarging av komposittet kan 
gjennomlysning hjelpe deg til å vurdere om det bare er misfarging eller om det 
er karies som penetrerer dypere inn i tannen.                                                                          

Microlux 2 har et slankt og ergonomisk design. Enheten leveres med enten 
2 mm eller 3 mm LED-lys tip. Flere tipper og speil kan kjøpes i tillegg. Alle 
spissene kan autoklaveres. 

For mer info se: 
www.technomedics.no 

FO9311 Microlux 2 - 2 mm tilbud 4 980,– veil. 5 832,–
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Elektrisk guttaperka-kutter
EasyCut er en trådløs brenner for kutting av guttaperka etter endt rotfylling. 
Trykk på knappen og raskt er instrumentets arbeidsdel brennende varm.  
Du vil på en enkelt og effektiv måte kutte og fjerne uønsket guttaperka.
 
	◆ Enkel i bruk
	◆ God presisjon
	◆ Pålitelig
	◆ Oppladbar (Li-ion-batteri)
	◆ Utskiftbare spisser

EasyCut varmes opp og avkjøles på sekunder.  Du vil derfor kunne plassere 
og fjerne instrumentet i kald tilstand, uten fare for å brenne annet enn 
guttaperkaen. 

Leveres med lader og fire arbeidsspisser.

SuperEndo Alpha II

EasyCut

// Suveren guttaperka-kutter

// Guttaperka-kutter

Spesialistenes valg 
SuperEndo Alpha II blir i Norge først og fremst brukt til å kutte guttaperka. 
Dårlige gutta-cut’ere er en kilde til stor irritasjon og mye tidsforbruk. Alpha II  
kan stilles fra 150–230 °C og blir varm på mindre enn ett sekund. Dette er 
kutteren de fleste spesialistene velger.

	◆ Trådløs, batteridrevet enhet 
	◆ Stort utvalg av pluggere
	◆ Rask oppvarming av plugger, klar til bruk på under ett sekund
	◆ Lang batteritid, 4 timer kontinuerlig bruk – en uke på travel klinikk
	◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal

FH7901 SuperEndo Alpha II, hvit  tilbud 16 900,– veil. 21 213,–

FH7180 EasyCut guttaperka-kutter tilbud 5 390 ,– veil. 6 393,–

Tilbud 

16 900,–

Tilbud 

5 390,–
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FH4510 Totalfill BC Sealer, 2 g sprøyte tilbud 2115,– veil. 2349,–

FH4500  TotalFill RRM putty, 2,5 g  tilbud 6 364,– veil. 7 071,–
FH4506  TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g  tilbud 1 945,– veil. 2 161,–
FH4505       TotalFill RRM sprøyte, 1 g tilbud 3 345,– veil. 3 717,–

TotalFill
// Biokeramisk sealer

// Biokeramisk reparasjonsmateriale

Det er mange grunner til at stadig flere bruker TotalFill sealer  
når de skal rotfylle. 

Dette er noen av dem:

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. Ingen krymping ved herding.

Hydrofil: Det er fuktigheten i dentintubuliene som starter herdeprosessen.
TotalFill sealer gir en unik bonding til både vegg og point.

TotalFill RRM (Root Repair Material) er et veldokumentert biokeramisk 
materiale for alle typer rotreparasjoner. TotalFill er meget hydrofil, og det er 
fuktigheten i dentinet som setter i gang herdeprosessen. I denne prosessen 
dannes det hydroksyapatitt som TotalFill binder til.

Putty/sprøyte: Materialet leveres ferdig mikset i sprøyte eller i puttykonsistens,
med suverene håndteringsegenskaper.

Fast Set Putty: Ferdig blandet i sprøyte, med en herdetid på 20 minutter.

Fordeler:

	◆ Kan kondenseres/formes
	◆ Motstandsdyktig mot utvasking
	◆ Biokompatibel
	◆ Antibakteriell
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Revisjon på 1-2-3!
Optimaliser behandlingen med nytt revisjonskit! 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.

3. XP-Endo 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  730,–
FH8448 XP-endo Revisjonskit 25 mm  730,–

Se video av hvordan XP-endo 
Shaper «skrur» guttaperkaen 
ut av kanalen!
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FH8430  XP-endo Shaper, 25 mm, 6 stk. tilbud 1 890,–  veil. 2 113,–
Finnes også i 21 mm og 31 mm 

FH8440 XP-Endo finisher, 25 mm, 3 stk.   995,–
FH8445 XP-Endo finisher R, 25 mm, 3 stk.   995,–

XP-endo
// Shaper

// XP-endo Finisher

XP-endo Shaper – banebrytende design
Dette roterende instrumentet forenkler din endo-hverdag.
Instrumentets slangeform gjør at det berører en langt større del av
kanalveggen enn tradisjonelle instrumenter. Med XPS får du med bare ett 
instrument en ferdig preparert kanal på minst 30/.04.

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

	◆ Minimalt stress på kanalveggene
	◆ Mer effektiv fjerning av debris
	◆ Mindre smear-layer
	◆ Økt penetrering av irrigasjonsvæske

XPS tilpasser seg hele kanalen med alle dens forskjellige former og
fasonger, også ovale kanaler.
XPS gjør at du utfører en bedre endo.

XP-endo Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Takket
være sine unike egenskaper er XP-endo Finisher i stand til å behandle
rotkanaler med kompleks morfologi – fra de trangeste til de videste, 
fra de rette til de med kraftig kurvatur. XP-endo Finisher finnes i to utgaver:

XP-endo Finisher (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som
avsluttende fil etter utrensing. Avvirker ikke dentin. Spesielt i buede
kanaler virker XP-endo Finisher bedre enn ultralyd.

XP-endo Finisher R (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere enn
den vanlige XP-endo Finisher og fjerner derfor rotfyllingsmaterialer og
sealere bedre, spesielt i buede og ovale kanaler. Avvirker ikke dentin.

XP-endo Finisher bør brukes som avsluttende fil uansett hvilket filsystem du 
benytter.
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Race EVO
// Nytt roterende system

Med Race EVO kan du rense rotkanalen med full kontroll, effektivt og trygt.

Filene har disse fordelene:

	◆ Ekstremt fleksible
	◆ Ekstremt motstandsdyktig mot deformasjon og brekkasje (4–5 x mer enn 

standard Race)
	◆ Følger rotkanalanatomien bedre enn alle andre roterende NiTi-systemer 

RACE EVOLUSJON
Race EVO er en videreutvikling av de velkjente og høyt verdsatte Race-filene. 
En ny og spesiell varmebehandling skaper en imponerende fleksibel og 
motstandsdyktig metallegering, langt bedre enn noe annet roterende  
Ni-Ti-system. Filene kan også prekontureres. Race EVO gir deg en unik taktil 
kontroll, den skjærende delen av instrumentet er mikroskopisk avrundet, noe 
som bidrar til at instrumentet ikke skrur seg inn i kanalen. Du har full kontroll!  
Samtidig vil rotkanal-anatomien bli bevart på grunn av det innovative designet. 

	◆ Anti-skru effekt
	◆ Kutter dentin ekstremt effektivt
	◆ Effektiv transport av dentin ut av kanalen

Enkel protokoll, bare 3 instrumenter:
1 glide-path (15/.04), deretter 25/.04 og 30/.04. – hastighet 1000 rpm.

Tilgjengelige størrelser: 15-25-30-40-50/.04. Lengde 21, 25 og 31 mm.

NYHET

FH8321 Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm  intropris: 384,–
FH8356 Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk  intropris: 698,–
FH8361 Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk                                           intropris: 698,–
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R-Motion
// Resiprocation redefined

R-motion – et skritt i riktig retning!
Med R-motion har ingeniørene hos FKG tatt resiprokerende systemer et 
steg videre. Med R-Motion har de utviklet en spesiell design, legering og 
produksjonsprosess som muliggjør filer med vesentlig lavere taper. Det 
betyr mindre metallkjerne og dermed opp til 3,3 ganger høyere fleksibilitet 
på instrumentene. Bruker du allerede resiprokerende filer, betyr det samme, 
enkle framgangsmåten. Men du får et mer fleksibel instrument som bedre 
transporterer dentin. Brukes med standard guttaperka. Mindre skru-inn-effekt, 
bedre kontroll og en behandling som er minimal invasiv.  

Én-fil-system
Vi anbefaler den unike R-Motion 30/04 som standardfil. På grunn av den lave 
taperen er instrumentet svært fleksibelt og gir mer plass til og bedre transport 
av debris. Filene er varmebehandlet og kan prekontureres. 

Glider (path-finder)
I tillegg til shaping-instrumentet lanseres også det unike glidepath-
instrumentet R-Motion Glider med varierende taper. Spissen på glideren er 
15/03 og bringer deg raskt og enkelt til arbeidslengde. Instrumentet øker i 
taper, og i den koronale delen er taperen .06, noe som gir en fantastisk god 
åpning koronalt. Et unikt, effektivt og genialt instrument.  

R-Motion: 
Glider: 15/.03v
Shaping: 25/06 eller 30/04, i tillegg: 40/04, 50/04. Alle i 21, 25 eller 31 mm. 

NYHET

FH8641 R-Motion Glider (15/03v) 25 mm (3 stk)  intropris: 498,–
FH8651 R-Motion 30 (30/04) 25 mm (3 stk)  intropris: 498,–
FH8656 R-Motion 40 (40/04) 25 mm (3 stk)  intropris: 498,–
FH8661 R-Motion 50 (50/04) 25 mm (3 stk)  intropris: 498,–



Rooter Universal
// Roterende og resiprokerende endomotor

Rooter Universal kan det meste
Den nye endomotoren fra FKG, Rooter Universal, kan det meste. 
Denne lette, trådløse motoren kommer med ferdige programmer for både 
roterende og resiprokerende filer. Du kan også lage dine egne programmer. 
I tillegg har den innebygget apekslokator. Og led-lys. 

Ferdige programmer
Rooter Universal kommer ferdig programmert til disse filene:

	◆ Race EVO (roterende)
	◆ XP-endo (roterende)
	◆ R-motion (resiprokerende)

I tillegg kan du selv enkelt definere hastighet (opp til 1000 rpm) og torque på 
fire roterende og ett resiprokerende programmer.

Egenskaper

	◆ Trådløs og lett
	◆ Roterende og resiprokerende
	◆ Apekslokator
	◆ LCD-display kan tilpasset både høyre- og venstrehendte
	◆ 360° roterende hode
	◆ Induksjonsladning
	◆ Led-lys
	◆ Suveren pris!

NYHET

FH7780 Rooter Universal endomotor tilbud  9900,– veil. 12 900,–
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Kan strekkes opp til 800 % uten å revne 
Nic Tone kofferdam blir anbefalt av spesialister verden over. Nå kan du endelig 
få den i Norge!
Selv med flere hull i duken vil man kunne strekke den 800 % uten at den 
ødelegges. Unngå frustrasjonen ved kofferdamduker som ryker! 

	◆ Høykvalitets lateks
	◆ Lavt pulverinnhold
	◆ God evne til å holde gingiva borte
	◆ Svart farge, ideell for intraorale foto 

0,2 mm tykkelse (medium), ingen gjennomskinn.

Størrelse 15 × 15 cm, 36 stk.

Insti-Dam 

Nic Tone

// Rask og hendig kofferdam

// Kofferdam som ikke revner!

Kofferdam med ramme og hull
Insti-Dam er den ultimate duk for rask og hendig isolering ved restorativ og 
endodontisk behandling.

	◆ Duken er meget fleksibel og revner ikke
	◆ Innebygd fleksibel ramme
	◆ Prefabrikkert hull

FH5150  Insti-dam non latex, 20 stk tilbud: 911,- veil. 1 013,–

FH5170 Nic Tone, 36 stk. medium svart tilbud 195, veil. 255,–
FH5172  Nic Tone, 36  stk, medium blå   tilbud 195,–   veil. 225,–

NYHET

Tilbud 

195,–



ENAMEL HRi BIO LINE
// Ingen toksisitet

For biokompatible restaurasjoner 
Har du testet de helt nye BIO Line-produktene fra Micerium? Dette er helt 
biokompatible materialer som ikke inneholder noe som kan være skadelig for 
menneskekroppen. BIO Line inneholder bl.a. ikke Bis-GMA, monomer som 
kan brytes ned til Bisfenol A (BPA). BIO Line-serien inneholder heller ingen frie 
nanopartikler – det er altså ingen slike partikler som med tiden vil frigjøres fra 
restaurasjonen på grunn av slitasje.

Enamel HRi BIO
Enamel HRi BIO er et nytt, biokompatibelt komposittmateriale. 
Det inneholder hverken komonomerer, Bis-GMA eller frie nanopartikler og er 
fullstendig biokompatibelt for å sikre perfekt integrering uten at det frigis noen 
toksiske stoffer.

	◆ Lett å forme, kleber ikke til instrumentet
	◆ Flott estetikk
	◆ Samme motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje som naturlig emalje
	◆ Brukes både anteriort og posteriort
	◆ Inneholder fluor

NYHET

FB2801  HRi BioFunction kit, sprøyte (BD2, BD3, BF2) tilbud 995,–  veil.     1 732,–
FB2802 HRi BioFunction kit, kapsler (BD2, BD3, BF2) tilbud 995,–  veil.     1 732,–

BPA
FREE

DOES NOT CONTA
IN

BIS
PH

EN
O
L
AB
IS
-G

MA FREE
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FF4810 Ena-Bond kit, (bond, seal, etch) tilbud 1 270,– veil. 1 905,–
FB4213 Enamel HRI flow UD3, 2 g tilbud 379,– veil. 446,–
 flow finnes i fargene A1 til A6 ( UD1 til UD6)
FB3630 Ena Soft, 5 g tilbud 447,– veil. 527,–
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Biocompatible products to guarantee a safe integration in complete harmony with the human body without releasing
any non-compatible substance. High stability of the resin matrix and  Bis-GMA free, monomer that may
decompose in Bisphenol-A (BPa), an organic compound that inside the human organism behaves like estrogens
causing health damages. Do not release any free nanoparticles, which may be absorbed by the organism, in the
powders generated by abrasion phenomenon.

ENA BOND ENAmEL PLuS Hri 
FLOW 

ENAmEL PLuS Hri 
BiO FuNcTiON 

ENA SOFT ENA FLOW 
SEALANT 

Etch and rinse 

bonding

Highly-filled 

fluorescent flow
Composite with 

the same abrasion 

as natural enamel 

BIO Line
ENAMEL HRi®plus

Elastic 
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HRi flow
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VICKERS 
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Mpa
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YOUNG  
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Mpa
13485
6000
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STRENGTH 

Mpa
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350

RADIO- 
PACITY

210 % Al
  30 % Al

ENAMEL HRi BIO LINE
// Ingen toksisitet

Enamel HRi BIO Flow
Enamel HRi BIO Flow er et flytende kompositt med god flyteevne og ingen 
luftbobler. Ideell for 5.-klasse fyllinger.

Ena Bond
Lysherdende bonding. Femte generasjons enkomponent bondingsystem. 
Brukes etter ets. Bindingsstyrke på mer enn 30 Mpa.* 

Ena Bond kan kombineres som et flerstegssystem med Ena Seal som steg to. 
Dette er en teknikk som benyttes av mange ledende klinikere i Europa. Ena 
Seal er et rent resinmateriale og appliseres som lag nummer to etter Ena Bond. 
Dermed har man et 4.-generasjons bondingsystem. 

Ena Soft
Temporært elastisk materiale. Lysherdene komposittmateriale for temporære 
fyllinger forblir elastisk. Til inlay, onlay og dekke av implantatskruer. 

* Universitet i Chieti – prof. Camillo D`Arcangelo. 

NYHET



FH6095    Riva star kapsler (10 behandlinger) tilbud 1 319,–  veil. 1 571,–
FH6096    Riva Star flasker (inntil 30 behandlinger) tilbud 1 685,–  veil. 1 985,–
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Riva Star
// Sølvdiaminfluorid

Siste generasjons SDF
SDF er ved flere tiårs kliniske studier solid dokumentert som et bakterie-
drepende middel. Den eneste bivirkning ved SDF har vært misfarget tannvev. 
SDF reduserer vekst av kariogene mikroorganismer, hemmer demineralisering 
og fremmer remineralisering.

Riva Star inneholder:
Sølv – antibakteriell
Kaliumjodid – antibakteriell + eliminerer misfarging
Fluor – bakteriostatisk + antibakteriell effekt + remineralisering

Ingen misfarging
Ulikt andre SDF-produkter er det med Riva Star minimal risiko for misfarging 
av tannsubstans. Dette er mulig fordi Riva Star inneholder en kaliumjodid-
løsning (Kl) som fjerne frie sølvioner, og dermed unngår man misfarging.

Riva Star fjerner cervikale smerter umiddelbart. Fluor er ofte ikke nok 
for å eliminere sensibiliteter. Riva Star trekker dypere inn i dentintubuli 
og skaper en tøffere overflate. Kliniske studier viser en langtidseffekt på 
to år. Riva Star inneholder 38 % SDF og er ypperlig i kombinasjon med     
glassionomermaterialer.
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BHT137-012FG    Tri Hawk Talon 12, 100 stk  5 218,–

BDT198S-018XC Diamantbor for zirconia, 25 stk tilbud 898,– veil. 998,–
BDT198-018XC  Diamantbor for zirconia, 100 stk tilbud  3 193,– veil.  3 991,–

TriHawk 

TriHawk zirkoniakutter

// Hardmetallbor

// Diamantbor

En bestselger i mange år

	◆ Kan erstatte diamantbor i de aller fleste tilfeller.
	◆ Kutter alle typer metall, kroner og emalje.
	◆ Boret kutter meget effektivt og jevnt sammenlignet med andre bor,  

fordi det har seks skjærende blader og er utrolig skarpt.
	◆ Talon transporterer ut det materialet det kutter i.

Se fem MK-kroner splittes på 40 sekunder, hvordan boret kutter gjennom 
skuddsikkert glass, og hvordan det kutter seg gjennom en Ginsu-kniv!

Effektiv zirkoniakutter
TriHawk 198-018X er en meget effektiv zirkoniakutter, laget av 100 % naturlig 
diamant. Boret er produsert med ekstra grove diamantpartikler og særdeles 
sterk bonding, for å kunne kutte mest mulig effektivt uten å bli slitt.

TriHawk – et stort utvalg av kvalitetsbor
Veldig mange kjenner til kvaliteten på TriHawk-borene gjennom 
hardmetallboret Talon. Dette boret har blitt en favoritt hos svært mange når 
det gjelder kronekutting. Den samme kvaliteten kjennetegner hele utvalget til 
TriHawk. Så hvorfor ikke prøve flere typer, hvis du allerede er fornøyd med 
et TriHawk-bor? Vår anbefaling denne gangen er zirkoniakutteren, som et 
supplement til de borene du vanligvis bruker.   

Tilbud 

5 gratis bor 
pr. rull

Tilbud 
25 bor: – 10 %
100 bor: – 20 %
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GTO
// Xenograft benerstatning

En av Europas ledende i biomaterialer
Seksten års klinisk forskning og mer enn en million kirurgier gjør OsteoBiol 
til en ledende leverandør av biomaterialer. OsteoBiols fortrinn ligger i 
fremstillingsprosessen av materialet. God vaskularisering og bevart, naturlig 
kollagen i hvert granul muliggjør progressiv resorpsjon. Dette betyr at nytt ben 
dannes progressivt med at granulatene resorberes. Normalt settes implantater 
etter fire måneder.          

GTO «sticky bone» 

	◆ Ingen miksing
	◆ Gir mekanisk stabilitet 
	◆ Ideell viskositet – adapterer til underlaget

GTO er satt sammen av de veldokumenterte Gen-Os bengranulene og en 
syntetisk biokompatibel kopolymer som gjør materialet puttylignende. Gelen 
resorberes i løpet av noen få dager.

FL7721 Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc tilbud. 1445,–  veil. 1711,–

Større  
presisjon og raskere 

utført kirurgi! 

Se video:
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FL6860 Novosyn Quick, DS19, 3/8 cirk, 5/0, 45 cm, 36 stk tilbud 1 981,–  veil. 2 476,– 
FL6861 Novosyn Quick, DS19, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm, 36 stk tilbud 1 981,–  veil. 2 476,–  
FL6863 Novosyn Quick, DS19, 3/8 cirk, 3/0, 45 cm, 36 stk tilbud 1 981,– veil. 2 476,–
FL6849 Novosyn Quick, GR19, rett nål , 3/0, 45 cm, 36 stk tilbud 1 553,– veil. 1 941,–
FL6843 Novosyn Quick, HR17, 1/2 cirk, 3/0, 70 cm, 36 stk tilbud 1 981,–     veil. 2 476,–

FL6820 Supramid black, DS12, 3/8 cirk, 5/0, 45 cm,  36 stk tilbud 1 553,– veil. 1 941,–
FL6823 Supramid black, DS16, 3/8 cirk, 5/0, 45 cm,  36 stk tilbud 1 553,– veil. 1 941,–
FL6824 Supramid black, DS16, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm,  36 stk tilbud 1 553,–  veil. 1 941,–
FL6828 Supramid black, DS19, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm,  36 stk tilbud 1 073,– veil. 1 341,–
FL6841 Supramid black, DS19F, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm, 36 stk  tilbud 1 553,– veil. 1 941,–
FL6849 Supramid black, GR19, 3/8 cirk, 4/0, 45 cm,  36 stk tilbud 1 553,– veil. 1 941,–

Novosyn Quick

Supramid

// Resorberbar sutur

// Ikke-resorberbar sutur

Novosyn Quick – manges favoritt
Resorberbar, flettet og coatet sutur med fantastisk styrke og stabilitet. Novosyn 
Quick er enkel å håndtere og gir god pasientkomfort. 

	◆ Glatt overflate: glir lett og smidig gjennom vevet
	◆ Lett å knyte, knuten sitter godt
	◆ Sterk!

 
Holder 50 % styrke etter 5 dager, fullstendig absorbert etter 42 dager. 
Polyglaktin 910 (glykolid-laktid-copolymer): 90 % glycolide og 10 % L-lactide. 
«Tilsvarer» Vicryl Rapid fra Ethicon.

B.Braun – solid suturprodusent
B.Braun er hovedleverandør på sutur til blant annet Helse Sør-Øst og Helse Vest, 
samt på monofile suturer til Helse Midt-Norge. De har produsert og solgt sutur- 
materiale siden 1908 – som den første store industrileverandør av suturmateriale. 

Supramid – en klassiker
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.

I likhet med Novosyn Quick og andre suturer fra B.Braun leveres den i mange 
forskjellige nålfasonger og størrelser.

Tilbud 

– 20 %

Tilbud 

– 20 %
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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

Aesculap

MJK

// Lukserende instrument

// Kirurgiske skalpeller

ExtraLux
Forsøk disse lukserende instrumentene fra Aesculap, markedslederen i
Norge på kirurgiske instrumenter.

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.

	◆ Skarpe arbeidsdeler – kutter rothinnefibrene
	◆ Slanke arbeidsdeler – bevarer bein og gir enkel tilgang
	◆ Ergonomisk håndtak – gir god kontroll og taktilitet 

Levers i 2, 3 og 4 mm rett og i 3 og 4 mm buet.

EL1552 Extralux lukseringsinstrument 2 mm rett  tilbud 865,–
EL1553 Extralux lukseringsinstrument 3 mm rett  tilbud 865,–
EL1555 Extralux lukseringsinstrument 4 mm rett  tilbud 865,–
EL1563 Extralux lukseringsinstrument 3 mm buet  tilbud 865,–
EL1565 Extralux lukseringsinstrument 4 mm buet  tilbud 865,–

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,–

Tilbud 

– 20 %

Pakkepris på  
skaft inkl. valgfri 
pakke skalpeller

1 150,–

BW001

BW002

BW003
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Høy kvalitet til lav pris
Hjemmebleking blir mer og mer er etterspurt. Pola er et enkelt og rimelig 
hjemmeblekingssystem av høy kvalitet og med samme virkningen som andre, 
mer kostbare, merker.

Pola Day og Pola Night er pH-nøytrale og fluoravgivende. Pola har høyt 
vanninnhold, noe som motvirker sensitivitet. Den høyviskøse gelen har en frisk 
spearmint-smak. Brukes fra kun 30 minutter pr. dag.

Pola Day: 3 % og 6 % hydrogenperoksid.
Pola Night: 10 % og 16 % karbamidperoksid.

Calaject

Pola Day/Night

// Datastyrt anestesi

// Hjemmebleking

Enkel og allsidig
Ett instrument til alle typer lokalbedøvelser – Calaject har program for 
intraligamentær, infiltrasjon 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 godt 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 det er mer enn prisen på en splitter ny Calaject. De neste 
årene kan du spare deg for alle engangskostnadene. Samtidig sparer du miljøet 
for mye plastavfall. Vinn - vinn!

FO6020  Calaject komplett  tilbud  33 900,– veil. 42 555,–

FI1167 Pola Day, 3 %  hydrogenperoksid, 50 x 1,3 gr tilbud  2 990,– veil.  3 845,–
FI1166 Pola Day, 6 %  hydrogenperoksid, 50 x 1,3 gr tilbud  2 990,– veil.  3 845,–
FI1177 Pola Night, 10 %  karbamidperoksid, 50 x 1,3 gr tilbud  2 990,– veil.  3 845,–
FI1176 Pola Night, 16 %  karbamidperoksid, 50 x 1,3 gr              tilbud  2 990,– veil.  3 845,–

Prøv en 
uke gratis!
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Standard, Deep Pocket, Access, Pro Thin   999,–
Double Gracey   1167,–
Quik-Tip, komplett instrument   999,–

American Eagle XP
// Instrumentene som ikke skal slipes

Rockwell hardhetsskala – HRC 89
XP-instrumentene fra American Eagle er laget for at du ikke skal slipe
dem! Standard dentalinstrumenter er produsert av rustfritt stål eller
karbonstål, hvor man oppnår en hardhet på HRC 58–63.
XP-instrumentene er laget med en helt spesiell teknologi som muliggjør
en hardhet på HRC 89. Derfor erfarer våre kunder at XP-instrumentene
holder seg skarpe lenger enn andre curetter og scalere.

Grasile
Fordi XP-instrumentene varer så lenge uten at man behøver å slipe
dem, er de designet som de mest grasile instrumentene på markedet.
Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i
interproksimale rom.

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 miljøvennlig.

Tilbud 

6 + 1
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Labrida BioClean ©
// Vedlikehold av implantater

Vedlikehold av implantater
LABRIDA BioClean er børsten som forenkler og forbedrer vedlikeholdet av 
implantater. BioClean gir trygg, rask og en mer pasientvennlig behandling. 
Du kommer til under kroner, ned i dype lommer og på andre vanskelig 
tilgjengelige steder uten å skade protetikken, implantatet eller bløtvevet. 

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

Aerosolfri periobehandling
I disse tider er det godt å ha gode alternativer når det gjelder aerosolfri 
behandling. Labrida BioClean er nå godkjent også til periobehandling. Det 
betyr at børsten har fått et utvidet bruksområde og dermed også kan anses som 
et godt alternativ til ultralydscaling. 

Gikk du glipp av Caspar Wohlfart sine webinarer i våres?
Nå kan du se alle fem webinarene når det passer deg!

Se de fem webinarene her (bruk koden):

FJ6701 Labrida BioClean børste, 5 stk  1 800,–
46919/21  Oscillerende vinkelstykke til Labrida  tilbud 4 220,– veil. 8 441,–

Tilbud 

– 50 %
Vinkelstykke

Forebygg 
peri-implantitt!
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Nyheter fra FKG!

Følg med på www.technomedics.no/kurs og meld deg på vårt Nyhetsbrev for å få med deg alle kurs og webinarer fremover!   
Ønsker du et skreddersydd kurs på din klinikk eller på web – ta kontakt, så hjelper vi deg.

Peri-implantitt – Unngå katastrofen
En serie på 5 kurs med Caspar Wohlfart

Webinar i benoppbygning med Ulf Nannmark

Webinar høsten 2020

Vedlikehold av implantater med Labrida BioClean©

Hvis du gikk glipp av serien på fem kurs som ble holdt i våres, kan du nå se dem når det passer deg! 
Bruk QR-koden, eller gå inn på www.technomedics.no/kurs for å få tilgang til alle fem webinarene.

Dato: 21. oktober 2020

Kurset gir økt kunnskap om de mulighetene som tilbys for å erstatte tapt ben- og 
bløtvev. Bruk QR-koden eller gå inn på www.techomedics.no/kurs

Se prof. Hani Ounsi demonstrere Race EVOs fantastiske egenskaper! Webinaret ligger på FKG sin 
Facebook side – «The next step in the RaCe legacy». Eller bruk QR-koden til høyre.

Følg med mens Dr. Oscar Von Stetten introduserer de nye resiprokerende filene til FKG! 
Webinaret ligger på FKG sin Facebook side – «Introduction of FKG Dentaire R-Motion». Eller bruk 
QR-koden til høyre.

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

Avsender: Technomedics, Gramvn. 68, 1832 Askim

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20, eller bestill i vår nettbutikk www.technomedics.no
Alle priser pr. 25. september, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til og med 06.11.20. TECHNOMEDICS

Race EVO

R-Motion


