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Nu kan vi leverera en microfilmkamera som bara väger 16 gram, 
som också tar stillbilder, monterad på PeriOptix luppar. Men den  
kan monteras på de flesta andra fabrikat också. Styrs via fotkontroll.
Den filmar/fotograferar allt du ser och blir ett utomordentligt verktyg för patientkommunikation, 
utbildning och dokumentation. Med programvaran för Windows (Mac kommer) kan allt redigeras 
via ett vanligt program för videoredigering, lagras och skickas. Pris: 29 750 kr inkl programvara.

Vid samtidigt köp av PeriOptix luppar får du som mässrabatt PeriOptix LED-lampa  
(värde 6 450 kr).

Vi finns på Scandefa 16-17 april!

”Sätt en filmkamera på lupparna!”

Populära PeriOptix luppar är otroligt lätta!
De enda som säkert sitter kvar på näsan utan att halka ned, och utan 
snodd om nacken och till rimligt pris! Komplettera med diodlampa!

Under 2014 såldes det flera hundra luppar så vi har mängder med positiva 
omdömen om PeriOptix, här är tre:

Tandläkare Michael Karlstén, Stockholm:
”Jag har haft många olika luppar under årens lopp, de här är helt otroligt bra!”
Tandläkare Artur Bowgird, Solna:
”Fantastiskt bra, mycket bättre än de jag hade tidigare, sitter som gjutna också!”
Tandläkare Paul Gawrieh, Solna:
”En av de bästa produkter som jag någonsin köpt och som jag varmt  
rekommenderar alla kollegor!”

PeriOptix finns med förstoringarna x2.3, x2.7 och x3.1, alla med kristall-
klar bild. Linser av glas, ej plast. Adidas bågar är konstruerade för tuffa 
idrottsgrenar och sitter verkligen bra. Bågarna kan vinklas och nässtöden 
är justeringsbara. Åtta olika färger att välja mellan. Pris: 9 900 kr.

Mini-LED diodlampa som ger hela 40 000 lux kostar 6 450 kr, 
kan fästas på andra luppar också. 
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Komplett ställ med fem 
tänger kommer att kosta 

under 2 500 kr + moms. 
Kontakta oss för exakt pris 

och leveransdatum.

”Estetisk tandvård är något som vi alla 
jobbar med. En naturlig del av det är 
tandreglering i fronttandsområdet. Man 
kan åstadkomma mycket med hjälp 
av smarta klammerplåtar eller tunna 
genomskinliga skenor, Clear Aligners. 
Något som den nya avancerade 3D-
tekniken har gjort möjligt. 

Möjligheten att justera en irriterande 
estetisk obalans är en möjlighet som dina 
patienter kanske inte vet om att de har. Att 
kunna erbjuda detta i din praktik betyder 
fler nöjda kunder som känner att de, hos 
dig, kan investera i ett vackrare leende. 
Det bästa av allt – det kan ske mitt i livet 
utan att någon lägger märke till de tunna 
plastskenor som gör jobbet.

Ditt avtryck digitaliseras av oss och  
tänderna flyttas först i våra datorer. Med 
hjälp av 3D-skrivare framställs en serie 
skenor som din patient sedan använder i 
tur och ordning. Steg för steg uppnås det 
planerade målet för tandregleringen.

Tekniken har funnits ganska länge 
men det nya är att det nu finns ett svenskt 
ortodontilaboratorium som gör detta i 
Sverige. Vi på Torbjörns Team i Stockholm 

brinner för närproducerad tandteknik och 
startade för några år sedan resan in i den 
digitala världen. Vi har lagt ner mycket tid 
och resurser på att Clear Aligner-tekniken 
skall bli lika lättillgänglig som ”vanlig” 
tandteknik. 

Jag har i många år arbetat som tand-
tekniker i nära samarbete med ortodonti-
specialister. Det har givit många värdefulla 
erfarenheter som kommer väl till pass i 
arbetet med Clear Aligners. 

Inte minst handlar det om att förstå var 
gränsen går mellan enkla fall och fall som 
kräver en specialisttandläkares kompetens. 
Torbjörns Team bjuder regelbundet in till 
informationskvällar och intresset är stort. 
Både tandläkare med erfarenhet av estetisk 
tandreglering och de som aldrig testat 
metoden är välkomna. 

Vi tar upp möjligheter och begränsningar 
med tekniken kring Clear Aligners: arbets-
gången, approximal slipning, placering 
av fästen, metoder för retention, prissätt-
ning med mera. Informationen finns även 
tillgänglig i skriftlig form. 

De viktigaste faktorerna för framgång 
är att motivera och inspirera sina patienter 
att aktivt deltaga i behandlingen och att se 

till att tandförflyttningen fortskrider som 
planerat. 

Vi redovisar vårt behandlingsförslag 
med tydliga bilder som underlättar både för 
patient och för tandläkare att få en bild av 
slutmålet. Nu kan patienten vara med och 
tycka till, och vi justerar efter önskemål.

Ibland kan det behövas approximal slip-
ning, så kallad IPR. I de fallen lämnar vi en 
utförlig beskrivning om var och hur mycket 
som behöver reduceras, allt framräknat i 
våra datorer.

Det finns verktyg som underlättar arbetet 
med Clear Aligners. Dessa hittar du här hos 
DentMan.” 

Torbjörn Åkesson

Bettkorrigering med aligners kräver hjälpmedel

Tandtekniker Torbjörn Åkesson 
om estetisk tandreglering:

Vi erbjuder också ”virknålar” för att patienter lättare ska kunna ta bort skenan. Kontakta oss för mer information, leveransdatum och pris.

Spetsig finisheringsdiamant för att jämna till och 
konturera ytor men också för att skapa helt släta 

ytor. 1 mm, max 300 000 rpm. Pris för 5 st: 340 kr.

Mosquito borr för att reducera proximala 
ytor 1.6 x 5 mm, max 450 000 rpm. 

Pris för 5 st: 340 kr.

Snap-On slipskydd, engångs, skyddar patientens 
läpp och tunga, 20 st/frp. Pris: 395 kr.

Diamanttrissor Ø 19 eller 22 mm, med 
beläggning på ovansidan, undersidan eller på 

båda sidorna. Set om 2 x 3. Pris: 1 390 kr. 
Tre av samma diameter 695 kr, per st 245 kr. 
Samt dual 22 mm, säljs separat för 245 kr/st.

Incremental Thickness Gauge för att mäta 
reduktion av emalj. Mått: 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 

0.4 och 0.5 mm. Pris: 390 kr.

ContacEz IPR är strips speciellt avsedda 
för stripping 4 x 4 st. Pris: 920 kr.

ContacEz IPR Optional ger 
ytterligare möjligheter till att 
genomföra stripping, maximalt 
4 x 4 st. Pris: 920 kr.

DentMan kan inom kort erbjuda fem olika tänger 
inklusive ställ för att forma, perforera och avlägsna 
material från Aligners och skapa små tryckpunkter 
precis där de behövs för rotation och tippning.

Allt för IPR:

Torbjörns Team KB

Armfeltsgatan 26, 115 34 Stockholm

torbjorn.akesson@torbjornsteam.se

www.torbjornsteam.se  •  08-500 116 11
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Du slipper klippa stripset och inte heller oroa dig för att skära i patientens läpp eller tunga. 
Förpackning med 8 st autoklaverbara kostar 525 kr (63 kr/st). Köper du 32 st kostar de 
1 680 kr (52:50/st). Begär prov!

Systemet innehåller allt för modern tandvård med kompositer, även för typiskt 
estetiska terapier som diastema-slutning och matriser för den ”svarta triangeln” 

som många patienter ogillar, men också större klass III-kaviteter. 

Plasten runt skedens kärna av stål gör den ännu stabilare 
och behagligare för patienten. Du kan skriva patient-
namnet på det stora handtaget som också ger ett stadigt 
grepp. Mycket attraktivt pris: 40 st för 480 kr. 

¾ käke AnteriorPosterior

BäTTre micrOBOrSTe
Alla tidigare borstar av denna typ har tillverkats av flanellflock, små 
korta trådar som via en elektrolytisk process klistrats på plaststickan. 
De har en tendens till att lossna och syns inte för blotta ögat, så 
när du applicerar bondings och geler följer de med.

Appliquator ger exakt mängd gel/vätska utan att kontaminera en fyllning med borststrån. Finns 
som Regular och Soft i två olika storlekar, Regular och Fine. Förpackning om 4 x 100 st. 
Pris: 625 kr. Garanterat en produkt som du blir mycket nöjd med! Begär prov!

Behagligare och stabilare sektionsskedar – Gripper!
Posteriora med och utan sidor, anteriora och – bäst av 
allt – 3/4-dels sked som tar med den styrande 3:an.

Begär prov!

Nytt! matrissystem för alla anteriora situationer – Bioclear matrix

Vi tipsades om denna produkt av tandläkare Johan Hagman, Varberg. Varmt tack till Johan!

Anterior Matrix Kit är avsett för alla inciciver, innehåller  
60 matriser, 45 kilar och några ContacEz-sågar. Pris: 2 390 kr.  

För ytterligare information, se www. bioclear.com.

Mer om andra sortiment finns i vår webbutik: www.dentman.se 

Prophy Strips – ContacEz Pink!
Äntligen ett strips som gör det enkelt 
att komma åt även i trånga posteriora 
områden! 
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Moms och frakt tillkommer på alla priser. Vi reserverar oss för tryckfel avseende data och priser. 
Priser och erbjudanden gäller t o  m 30 juni 2015 och endast via webbutik, e-post eller telefon.

Kan också ställas på rullbart underrede. Pris från 180 000 kr.

Kom till vår monter på Scandefa så visar vi alla fina detaljer som har gjort  
Global Microscope Inc. marknadsledande i USA, England, Norge och  
många andra länder, inte bara för pris utan också för prestanda.

Vi säljer vårt mässexemplar för bara 150 000 kr + moms.
Hämtas fredagen den 17 april kl 17.00 i vår monter på Scandefa.

Det är många som har efterlyst detta 
material och därför har vi hörsammat 
denna önskan. 

Pris: 450 kr för 2 x 50 ml i ampull. 

Kloroform, hartskloroform och Chlumsky finns hos DentMan, förstås!

Transparent silikon – copyright clear

Kampanjpris: 400 kr!

Kompositfasader snabbt 
och enkelt – Uveener

Efter minimal preparation eller direkt på emalj 
utan prep. Matrisen torkas av med alkohol vid 
rengöring och autoklaveras. Sortiment med 32 matriser 
för tänderna 14 till 24, 34 till 44 i två olika storlekar, 
alla lika enkla att använda. 
Pris: 4 650 kr. 

Kampanjpris 4 000 kr = rabatt 650 kr!

Med matrissystemet skapar du snabbt snygga 
fasader, elegant och enkelt i en tjocklek som 
du bestämmer. Perfekt till ”Mock-Ups”.

Globalt marknadsledande 
mikroskop – Global
Kan enkelt kompletteras med kamera och video. 
Välj tak-, vägg- eller golvmontage. 
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