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Kliv in hos  

Aqua Dental i 
Uppsala

Möt oss på  
Swedental i GBG 4Produktnyheter  
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Välkommen tillbaka efter som-
maren! Hoppas ni har haft tillfälle 
till skön ledighet och avkoppling. 
Nu blickar vi på DAB framåt mot 
en spännande och händelserik 
höst och vinter. 
 
En hel del kurser och event är på gång 
och i år är Swedentalmässan i Göteborg 
– vi ses väl där? Läs mer om några av våra 
kommande event på sid. 4-5.

Visionärt synsätt hos Aqua Dental
Aqua Dental brinner för att förnya den 
svenska tandvården. De vill öka tillgäng-
ligheten och då särskilt till specialist-
tandvård. På sid. 8–9 berättar klinikchef 
Reza Tahmasebi på Aqua Dental i Uppsala 
mer om detta. 

Vi på DAB är stolta över att få vara del-
aktiga i utformningen och anpassningen 
av lokalerna samt leverera utrustning till 
denna toppmoderna klinik.

Nyheter & erbjudanden
Även detta nummer av DAB magazin 
har en hel del rabatter och nyheter att 
erbjuda. Se till exempel vårt nya varu-
märke Simplee på sid. 12. 

Om ni funderar på att gå över till  
digitala avtryck så har vi just nu fina 
erbjudanden på sid 34–35. 

Zelmerlöw & Björkman Foundation 
Missa inte heller reportaget på sid 18–19 
om Måns Zelmerlöw och tennisspelaren 
Jonas Björkman som bestämde sig för 
att göra skillnad - på riktigt.  

Tillsammans grundade de insamlings-
stiftelsen Zelmerlöw & Björkman 
Foundation med visionen om att göra 
utbildning tillgängligt för fler. 

Nu skapar de även möjligheter för 
Kenswed Dental Project i Kenya där 
utbildning och förebyggande munhälso-
arbete är i fokus. DAB är också med och 
stödjer driften av den kliniska verksam-
heten genom donation av förbruknings-
material.

Ny webb
Under året har vi lagt tid och arbete på att 
uppdatera vår webb och webbshop och 
snart kommer ni börja se resultat. Upp-
dateringar fortgår löpande och det kom-
mer vara förändringar och nya funktioner 
som dyker upp under hösten. 

Vi tackar för era input och önskemål 
som legat till grund för våra förändringar 
– så om du har ytterligare idéer för hur vi 
kan förbättras tar vi gärna emot dem.

Vi vill passa på att önska er alla en  
fantastisk höst och hoppas att vi ses  
och hörs framöver. 

Med vänlig hälsning 
Vännerna på DAB Dental

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i Magazin 
2, 2022 gäller från 1 sept–30 sept. 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden och upphandlade 
avtal. Moms, frakt och montering 
tillkommer.  
Ange kod: mag222 för att ta del 
av erbjudandena.
Bonusprodukter kan bytas 
mot dentalvaror ur DABs 
ordinarie sortiment eller enligt 
leverantörens erbjudande. Priser 
är med reservation för eventuella 
leverantörsprisförändringar och 
valutajusteringar. Vi reserverar 
oss för feltryck och färgavvikelser 
samt att utrustningar på bilderna 
kan vara extrautrustade.

Villkor för presenterade 
leasingpriser: 60 månaders 
leasing med 15 % restvärde.

Kundtjänst förbrukning
08-506 505 05

Kundtjänst utrustning
08-506 505 37

Växel
08-506 505 00

Orderfax
08-506 505 10

Hemsida
www.dabdental.se

e-handel
www.dabdental.se

Kvalitetsstyrning
Vår samling på kvalitetsstyrning 
innebär att du får den goda 
service vi föresätter oss att 
leverera till dig. Du kan också 
vara säker på att vi har tänkt 
igenom hur vi förhåller oss till 
den miljöpåverkan som vår 
verksamhet innebär.

DAB Dental AB 
Box 423 
194 04 Upplands Väsby 
Besöksadress: Finvids Väg 8

DAB magazin är vår kundtidning 
där vi informerar om produkter, 
nyheter och delar med oss 
av intressanta projekt och 
erbjudanden.

ANSVARIG UTGIVARE
Céline Flach

PRODUKTION
DAB Marknadssupport

TRYCK
EO, SkarpnäckSpännande höst väntar!

Inspirerar till
livslånga leendenm

a
ga

zin

Vi vet att utbildning,  
hälsa och trygghet ger  

ungdomarna deras självkänsla 
 tillbaka, möjliggör drömmar och  
skapar hållbara förutsättningar 

för en väg ut ur fattigdom  
och utsatthet.

ZELMERLÖW & BJÖRKMAN  
FOUNDATION
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8NDSTUDIO
MALMÖ 

Tandläkarskräck 
är vår nisch

 

18
FRISK MUN

 
Zelmerlöw & 

Björkman Foundation 
skapar möjligheter för 

munhälsa i Kenya

 

8
 

UPPSALA

Kliv in hos 
nybyggda topp-

moderna Aqua Dental 
centralt i Uppsala

 

12 

NYTT VARUMÄRKE

SIMPLEE med 
spännande  färger

22
REGELVERKS- 

FÖRÄNDRINGAR/ 
SPÅRBARHET

HYGIEN BÖRJAR 
MED VATTNET 

EXKLUSIVT HOS  

Reportage

8
TANDSTUDIO  

MALMÖ
Zainab tog examen vid 
tandläkarhögskolan i 
Malmö 2008 och har 

sedan dess arbetat på 
Folktandvården och 
vid privata kliniker. 

10
SPECIAL OLYMPICS  

SWEDEN
Sweden Invitational 
Games 2020 gick av 
stapeln 1–5 februari 

och välkomnade 
atleter från 19  

länder tävlandes i sju 
idrotter.

Top Dent
6

Erbjudanden!

46
Hand & vinkelstycken 

47
Intraoral kamera 

Engångsdiamanter

18 

 
MUNHÄLSA I KENYA 
Zelmerlöw & Björkman 

Foundation skapar 
möjligheter för 

Kenswed Dental Project 
i Kenya där utbildning 

och förebyggande 
munhälsoarbete är i 

fokus.  

43
SMÅTT & GOTT 
Lös DAB’s Sudoku! 

44
NY WEBB 

Nu har vi uppdaterat 
vår webbplats! 

Reportage

4
KURSER & EVENT

Vi har så smått 
upptagit våra kurser 
och event igen men 

fortfarande med 
säkerheten i fokus. 

8
AQUA DENTAL 

UPPSALA
 

Reza Tahmasebi 
visar runt i topp-

moderna, nybyggda
lokaler  och berättar 
om hur Aqua Dental 

brinner för att 
förnya den svenska 

tandvården.

Exklusivt hos   

DAB

6
TOP DENT 

Top Dent Pro Fluorid 
DiaComposite Twist 

7
TOP DENT 

TopEdge By Top Dent

11
FGM

Whiteness Perfect

12
SIMPLEE

Nytt varumärke!
 

24
SOUTHERN IMPLANTS

Erbjudanden
implantat

25
OSTEOBIOL GTO  

Erbjudande

26
HUFRIEDY

Erbjudande instrument

28-30
DENTSPLY SIRONA 

Behandlingsutrustning 
Axano

 
31

BPR SWISS
Portabel utrustning

34-35
DENTSPLY SIRONA 

Digitala avtryck

37
KARL KAPS

Dentalmikroskop

39
TOP DENT 

Hand & vinkelstycken  
& Intraoral kamera

40
XO FLOW

Nya digitala funktioner 
 

EXKLUSIVT  
HOS DAB

Ange kod mag222 
för att ta del av  
erbjudanden
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Yrkesverksamma i dentalvården står inför 
allt större utmaningar och möjligheter än 
tidigare.  Årets tema på Riksstämman är 
"Att möta vår tid". Läs mer om Swedental 
och Riksstämman på swedental.se.  Vi ses 
i monter B02-32. 

Träffa oss på  
Swedental i  

Göteborg 
16-18 NOVEMBER 2022 

 
HYGIEN OCH SMITTSKYDD 

I TANDVÅRDEN 

Behovet av hygien och smitt-
skydd ökar inte bara inom 

hälso-, sjuk- och tandvård utan 
även i vardagslivet. Hygieniska 

åtgärder har som mål att ge hela 
tandvårdsteamet kunskaper i 
hygien och smittskydd för att 

kunna förhindra och förebygga 
vårdrelaterade infektioner och 

ökad antibiotikaresistens. 
Avsikten med hygieniska 

åtgärder är att på ett enkelt och 
ändamålsenligt sätt eliminera 
smittspridning. Syftet är att ge 

riktlinjer för tandvårdspersonal i 
det dagliga arbetet och främja en 
hög hygienisk kvalitet. Kunskap 

ger trygghet! 

5 okt i Stockholm & 
19 okt i Malmö. 

 
 

LUNCH &  
KVÄLLSTRÄFFAR

Håll dig uppdaterad!
I ett samarbete mellan DAB, 

Kerr, NSK och Philips kommer vi 
tillsammans att ge oss ut på en 

turné runt om i Sverige
där vi gärna vill träffa er över en 

lunch eller middag. Vi bjuder 
på något gott att äta och 

dricka samt presenterar våra 
produktnyheter och många fina 

erbjudanden!

Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs. 

Se tider och platser på 
dabdental.se

AVTRYCKSTAGNING  
OCH PROVISORIER  

  
Kvällens föreläsning med Martin 
Janda, Specialist i Oral Protetik, 
bjuder på tips för avtryckstag-

ning och hur provisorier kan 
framställas på ett enkelt och bra 
sätt. Vissa kliniska moment kan 

ibland vara lite kniviga. Det känns 
frustrerande att behöva göra om 
moment. Denna föreläsning går 
igenom lite tips och knep både 

vid avtryckstagning och vid utfö-
rande av provisorium. 

Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs. 

20 okt 2022, Malmö 
Kl. 18.00–21.00

Vi ses i monter 

B02-32

Ingenting slår det verkliga mötet. Särskilt 
inte i dentalbranschen. Odontologisk Riks-
stämma och Swedental erbjuder ett gyllene 
tillfälle för hela tandvårdsteamet att samlas 
och träffa leverantörer i ett professionellt 
sammanhang.
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LÅT TANDVÅRDSSTÖDET 
BLI TILL HJÄLP I DIN  
KLINISKA VARDAG!

Välkommen på en kurs som  
ger dig tips och råd om vad
du behöver tänka på för att 

debitera rätt från början!
 

Föreläsare:  
Tandläkare Lennart Castman

Ur kursinnehållet:
•  Kan du ersättningsreglerna för 

tandvårdsåtgärder?
•  Kan du de nio olika serierna? 

Vet du hur dessa får kombineras 
med varandra?

•  Få rätt betalt av både patienten 
och Försäkringskassan.

Kursen innehåller ett antal prak-
tiska fall där vi får information 
om vad som får göras och inte 

göras för att möta upp de regler 
som är aktuella just nu.

Det kommer att finnas tid för 
egna frågor och funderingar!

Vi kan även arrangera digitala 
kurser via Teams med anpassad 

utbildning efter era önskemål. 
Kliniken bestämmer!

22 sept, Göteborg 
Kl. 13.00 - 17.30 

Kostnad 2.495 kr + moms
 

Läs mer på  
dabdental.se  
under kurser  

& events

VÄLKOMMEN PÅ  
AW I VÄXJÖ & KARLS-

KRONA 
 

Vi bjuder på mat, dryck och 
trevligt sällskap! Under kvällen 

har du också möjlighet att träffa 
några av våra bästa leverantörer 

som presenterar det senaste 
nyheterna – så passa på att få 
tips och råd och sist men inte 

minst, mingla och umgås med 
dina kollegor i branschen.

Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs. 

25 okt 2022, Växjö
26 okt 2022, Karlskrona 

Kl.17.30–20.00

 
JULMARKNAD &  
KURS I LÜBECK 

 
Vi åker med en välutrustad kon-
ferens/limousinebuss. Ombord 
har vi intressanta föreläsningar 
om bl.a. digitala avtryck, om att 
hitta rätt borr och om senaste 
nytt från Kerr. I Lübeck varvar 
vi tiden med föreläsningar på 
limousinebussen och strosar 

runt på julmarknaden.  
 
 

Bussen avgår från Göteborg  
30 nov via Malmö, och vi är åter 

den 2 dec 2022.

FREDRIK 
RINGBERG

Verkstadstekniker

Verkstaden 
08-506 505 60

fredrik.ringberg@
dabdental.se

MARIE EKHOLM 
STENRELL

Serviceplanerare 
Södra/västra Sverige

Servicebokning  
040-710 10 

0708-59 34 54
marie.ekholm.stenrell@

dabdental.se

VA R M T
V Ä L K O M N A  
Våra nya 
ansikten

NY WEBB! 
Har ni sett vår nya  
webb? Läs mer på 

 sidan  44
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Top Dent Pro Fluorid
Desensitizing Fluoride Varnish är en av världens 
mest använda fluorlacker för behandling och 
försegling av dentin-/emaljytor – nu i en mycket 
prisvärd Top Dent förpackning.

Art.nr 731183  (10 ml/fp)

Köp 1 fp  
Top Dent Pro Fluorid  
och få 25% rabatt  

på Twistpolerare  
DiaCompostite. 

Uppge kod mag222 för att  
ta del av erbjudandet.

Top Dent DiaComposite
Diamantimpregnerade polerare i två steg för  
"high shine" resultat.

• Diamantimpregnerade polerare
• En form för alla ytor
• Bästa resultat även på hårda kompositmaterial
• Två-stegspolering, specifikt anpassad för opti-

malt resultat.

Art.nr 487124 Top Dent DiaComposite Twist Kit, 6 st
Art.nr 487128 Top Dent DiaComposite Twist VST Rosa, Med, 10st
Art.nr 487129 Top Dent DiaComposite Twist VST Grå, Fine, 10st

25 %
rabatt

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.
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Köp 5
betala för 4
Uppge kod mag222 för  

att ta del av erbjudandet.

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

HRC
60

Ergonomiskt utformade  
depurationsinstrument 
i Schweiziskt hårdstål
 Silikonhandtag  Ø 13,5 mm

Bibehåller skärpan   
fyra gånger längre!

TopEdge
By

Art.nr 540116–540133
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Aqua Dental är en av landets största tandvårdskedjor 
med drygt 20 kliniker och närmare 600 medarbetare. 
En av de senaste etableringarna öppnade i mars i 
centrala Uppsala. När detta skrivs i maj arbetar redan 
sju specialisttandläkare och fyra allmäntandläkare på 
kliniken.

Aqua Dental brinner för att förnya den svenska tandvården. De vill 
öka tillgängligheten till tandvård och då särskilt till specialist-
tandvård. En del i nytänkandet är kampanjen Spola Rädslan, som 
riktar sig till gruppen med tandläkarskräck, vilket fått stor medial 
uppmärksamhet.

– Vi ville uppmärksamma problematiken med att nästan 20 
procent av den vuxna befolkningen helt undviker att uppsöka 
tandläkarvård på grund av tandläkarskräck. Vi instiftade också 
Tandvårdsrädslans dag den 24 augusti för att årligen belysa frå-
gan, berättar klinikchef Reza Tahmasebi på Aqua Dental i Uppsala 
och fortsätter:

– Vi vill förnya för att skapa en mer jämlik och tillgänglig 
tandvård för alla. Det behövs exempelvis mer information till 
patienterna om att det går att få snabb och högkvalitativ tandvård 
utanför det offentliga, där kötiderna som regel är väldigt långa.

Visionärt synsätt
Det var bland annat det visionära synsättet som lockade Reza 

till Aqua Dental:
– Här kan jag få min röst hörd. Jag har alltid velat utveckla tand-

vården, men det tar för lång tid i många andra organisationer. På 
Aqua Dental är man beredd att lyssna och analysera idéer och göra 
goda val för att faktiskt förändra. Sedan tycker jag att det är ett 
stort plus att ingå i ett team med många olika kompetenser under 
samma tak. 

Strävan efter hög tillgänglighet märks i de digitala lösningarna. 
Redan på hemsidans startsida kan patienterna se och boka in sig 
online på lediga tider för olika typer av behandlingar och priset 
redovisas tydligt. 

– Den moderna kunden efterfrågar digitala lösningar som 
tydligt visar var det snabbast går att få tid och vad det kostar. On-
linetandläkaren är en annan nyhet. Där kan patienten med mycket 
kort varsel träffa en tandläkare för att ställa frågor, få rådgivning 
eller diskutera olika behandlingsalternativ i mobilen, datorn eller 
på surfplattan. 

TEXT: MARIE BÄCK, ROXX   FOTOGRAF: ERIK THOR

>>

Gör specialist-
tandvård mer 
tillgänglig

Till höger: Klinikchef 
Reza Tahmasebi på Aqua 
Dental i Uppsala .
Till vänster: Jonas 
Öigaard, DAB Dental.

AQUA DENTAL

DAB har levererat den 
mesta av utrustningen, 
vilken är det senaste som 
går att få på marknaden.

Aqua Dental brinner för att 
förnya den svenska tandvården. 
Vi vill öka tillgängligheten till 
tandvård och då särskilt till 
specialisttandvård säger  
Reza Tahmasebi.
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Toppmodernt i allt
Kliniken i Uppsala är på 
cirka 600 kvadratmeter med 
13 toppmodernt utrustade 
behandlingsrum, samt ett eget 
tandtekniskt laboratorium 
som är under uppbyggnad.
 – Vi skapar ett tandvårds-
centrum där de flesta specia-
liteter samlas under samma 
tak. Det är en enorm fördel när 
olika professioner kan arbeta 
sida vid sida, i synnerhet för 
patienten som får tillgång till 
ett samlat och högkompetent 
kunnande. Det centrala läget 
med närheten till Resecentrum 
är också ett plus, menar Reza.

>> Uppsala
Kliniken ligger 
centralt i närheten  
av Resecentrum.

Kliniken
aquadental.se

Kliniken har toppmodern 
inredning i naturnära 
färger som skapar en 
harmonisk stämning. 

Vi vill förnya för 
at t skapa en mer 

jämlik och tillgänglig 
tandvård för alla.
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Samarbetar gärna
Tillgängligheten sträcker sig inte enbart till patienterna, utan även kollegor i 

branschen välkomnas att samarbeta.
– Våra specialister är tillgängliga för rådgivning, remisser eller för att bolla 

idéer med. Vi är inställda på att vara behjälpliga och vi bistår gärna till att 
utveckla och förändra tandvården i alla led, förklarar Reza.

DAB som partner
DAB har varit en stor leverantör åt Aqua Dental-kedjan och har i högsta grad 
varit delaktig i utformningen och anpassningen av lokalen i Uppsala.

– DAB har levererat den mesta av utrustningen, vilken är det senaste som går 
att få på marknaden. Vi har haft en lång och bra dialog för att säkerställa att 
anpassningarna överensstämmer med utrustningens placering. DAB har en 
förståelse för vad vi vill åstadkomma och vi har en god kommunikation. Det är 
ett mycket värdefullt samarbete, avslutar Reza Tahmasebi. >>

Välplanerad klinik med 
modern inredning och 
senaste tekniken i 
sterilen.

Personal på kliniken
I början av maj var följande 
personalstyrka rekryterad:

Sju specialisttandläkare bl.a:

• ortodontister

• endodontist

• protetiker

• parodontolog

• bettfysiolog

• radiolog

 
Därutöver:

• allmäntandläkare

• tandsköterskor

• tandhygienist som  
ingår i specialistteamet  
för parodontologi

• driftkoordinator

• klinikchef

DAB DENTAL  
levererade:

- Komplett sterilrumsutrustning 
- Kompressor
- Komplett sugsystem
- Dentsply Sirona Sinius CS  
behandlingsstolar
- Unitmonterad Dentsply Sirona 
Heliodent Plus intraoral röntgen 

Våra specialister är 
tillgängliga för rådgivning, 
remisser eller för at t bolla 

idéer med.

Klinikchef Reza 
Tahmasebi på Aqua 
Dental i Uppsala 

DAB har en förståelse för vad vi vill 
åstadkomma och vi har en god 
kommunikation. Det är ett mycket 
värdefullt samarbete, säger Reza 
Tahmasebi.
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SPARA PÅ BÅDE  
MILJÖN & PENGAR!
KÖP TETRIC PRIME 

JUMBOPACK!
Tetric Prime  

Cavifil Jumbo pack 
ger 20% lägre pris 

per kapsel än  
ordinarie fp.

Art.nr 680877 Tetric Prime Cavifil A2 Jumbo, 150 x 0,25 g
Art.nr 680878 Tetric Prime Cavifil A3 Jumbo, 150 x 0,25 g

Ljushärdande röntgenkontrasterande 
komposit för anteriora och posteriora 
fyllningar i skikt om 2 mm.

Tetric Prime Cavifil

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

Whiteness perfect 
Blekgel som är baserad på karbamidperoxid 
för hemmablekning. Högt vatteninnehåll 
med en klistrig konsistens som gör att 
gelen stannar i den individuella skenan efter 
applikationen. 

Enkel att förvara på kliniken då den inte 
kräver kylskåpsförvaring.

Art. nr 731453 WHITENESS PERFECT 10%  50X3G
Art. nr 731454  WHITENESS PERFECT 16%  50X3G

Art. nr 731468 WHITENESS PERFECT 10%  10X3G
Art. nr 731469 WHITENESS PERFECT 16%  10X3G

Köp 1 fp  
multipack Whiteness 
perfect 50x3g och få 

10x3g utan extra  
kostnad!

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.
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SIMPLEE® All you need. No more. But no less.

UNIVERSAL BOND
- Kan användas i kombination med olika etsningsprotokoll

- Hög bindningsstyrka även på lätt fuktade ytor

- Förstärkt MDP-formulering ger ökad bindnings- 
 kapacitet till dentin och indirekta restaurationer

- Förbättrad estetik med färglös produkt   
 
680359   Simplee Universal Bond  5 ml/fp

NYHET!

NYTT VARUMÄRKE!

NITRILHANDSKAR

NYHET!

737416 Simplee Nitril  Vit  XS  100 st
737417 Simplee Nitril  Vit  S  100 st
737418 Simplee Nitril Vit  M  100 st
737419 Simplee Nitril  Vit  L  100 st

NYHET!

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

Munskydd i härliga färger.
Näsklämma och gummiband klass IIR 

700131 Munskydd 3-lager  Svart   50 st/fp
700132 Munskydd 3-lager  Magenta  50 st/fp
700133 Munskydd 3-lager  Indigo   50 st/fp
700134 Munskydd 3-lager  Fossil  50 st/fp

MUNSKYDD

NYHET!
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NYTT VARUMÄRKE!

MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

Enhance
Enhance puts- och polersystem.  
För komposit.
 
680331 Enhance Putstrissa, 40 st
680333 Enhance Putskopp, 40 st
680336 Enhance Putskon, 40 st
 

Köp 4 valfria  
WaveOne Gold Glider 

och få 1 fp 
Dentsply Sirona 

Spolkanyler  
på köpet!

Dentsply Sirona Spolkanyl
Flexibel spolkanyl LL 30G i plast för med dubbla 
sidohål som ger ännu bättre rengöring/spolning 
vid endo behandling. 

Art. nr 503206  Dentsply Sirona Spolkanyl 30 G Steril, 40 st/fp

På köpet

Uppge kod mag222 för att  
ta del av erbjudandena.

Köp 2 valfria fp 
Ceram.x Spectra ST ECO 
och få 1 valfri fp Enhance  
putskopp, putstrissa eller 

putskon på köpet!

 

WaveOne Gold Glider
En nickeltitanfil avsedd för att skapa  
glide-path innan maskinell rensning.
 
Art. nr 530645  Waveone Gold Glider Sterile 21 mm, 6 st/fp
Art. nr 530646 Waveone Gold Glider Sterile 25 mm, 6 st/fp
Art. nr 530647 Waveone Gold Glider Sterile 31 mm, 6 st/fp

Ceram.x Spectra ST 
Universalkomposit 
 
Ljushärdande komposit i två viskositeter;  
High viscosity (HV) och Low viscosity (LV). 
Varje kapsel innehåller 0,25g.

Art. nr 685569 Ceram X Spectra ST-HV A2, 52x0,25 g
Art. nr 685570 Ceram X Spectra ST-HV A3, 52x0,25 g
Art. nr 685592 Ceram X Spectra ST LV Kapslar A2, 52x0,25 g
Art. nr 685593 Ceram X Spectra ST LV Kapslar A3, 52x0,25 g

På köpet

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandena.
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De säkra filsystemen från FKG

Race EVO
FKG RACE har bytt namn till FKG RACE EVO. Det sedan 20 år 
välbeprövade och kända roterande filsystemet RACE har 
vidareutvecklats och är nu ännu bättre. 

Med den nya triangulära RACE EVO- designen kombinerad med 
högre varvtal på filen blir avverkningseffekten 50 % högre och 
snabbare. Flexibiliteten, hållfastheten mot filbrott har väsentligt 
ökat. RACE EVO- filarna är sterila.

Beställ dina filar enligt nedan. De olika paketen täcker de flesta 
behandlingsbehoven.

Art.nr 531835 Race Evo 4% Sequence, 25 mm 
Innehåller 1 fil av vardera 15/.04, 25/.04 och 30/.04

Art.nr 531838 Race Evo 6% Sequence, 25 mm 
Innehåller 1 fil av vardera 15/.04, 25/.04 och 25/.06 Beställ 3 fp  

och få utan kostnad
 ett valfritt testset,  

RACE EVO eller  
R-Motion 

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

R-Motion 
Unika filar som formar sig efter rotkanalen.  Böj filen i rotkanalens 
riktning och för ner den i rotkanalen. Filen formar sig efter rotkanalens 
morfologi vilket ger en minimalinvasiv rotkanalsbearbetning.

Den unikt utformade spetsen och den skärande ytan på filen gör dels 
att man slipper den skruvande effekten, filen jobbar mer latteralt 
och transporten av infekterat avverkat dentin förs ut effektivare. Hela 
processen blir så mycket enklare och säkrare. Hållfastheten mot 
filbrott och flexibiliteten möjliggör att kunna böja filen i rotkanalens 
riktning, tre gånger bättre än motsvarande konkurrenters filsystem

R-Motion har lägre skruveffekt, drygt 40 % lägre än motsvarande 
konkurrenters filsystem vilket gör det lättare att få bättre kontroll 
över behandlingen. Oftast behöves bara två filar, en för Glide Path och 
en för Shaping. 

Reciprocerande sterila filar: 
Art.nr 531882 FKG R-Motion glider nr 15/03 21 mm, 3 st  

Art.nr 531883 FKG R-Motion glider nr 15/03 25 mm, 3 st  

Art.nr 531874  FKG R-Motion 25/06 25 mm, 3 st  

Art.nr 531876  FKG R-Motion 40/04 25 mm, 3 st

RACE EVO OCH R-MOTION GER 
DIG VERKTYGEN FÖR EN SÄKRARE 

OCH MER KONTROLLERBAR 
ENDODONTI-BEHANDLING.

Ett riskfritt 
erbjudande!

Blir du inte nöjd, 
skickar du tillbaka 

de  obrutna för-
packningarna.

LuxaCrown
LuxaCrown är det första semipermanenta kron- och bromaterialet.  
Det kan användas för att enkelt och snabbt framställa hållbara kompositrestaurationer – vid ett enda besök.  
För hållbara semipermanenta restaurationer (upp till 5 år) med långvarig stabilitet

• Exceptionellt bra brotthållfasthet
• Unik SupraLink-matris för absorption av mekanisk spänning
• Utmärkt färgtrohet
• Naturlig fluorescens med imponerande estetik
• Utmärkt polerbarhet
• För framställning av semipermanenta kronor och broar

LuxaCrown finns åtta olika färgnyanser. (Art.Nr 829820 – 829827 50 ml, 15 spetsar/fp) 
www.dmg-dental.com

AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1 17.08.2021   20:43:0317.08.2021   20:43:03
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LuxaCrown
LuxaCrown är det första semipermanenta kron- och bromaterialet.  
Det kan användas för att enkelt och snabbt framställa hållbara kompositrestaurationer – vid ett enda besök.  
För hållbara semipermanenta restaurationer (upp till 5 år) med långvarig stabilitet

• Exceptionellt bra brotthållfasthet
• Unik SupraLink-matris för absorption av mekanisk spänning
• Utmärkt färgtrohet
• Naturlig fluorescens med imponerande estetik
• Utmärkt polerbarhet
• För framställning av semipermanenta kronor och broar

LuxaCrown finns åtta olika färgnyanser. (Art.Nr 829820 – 829827 50 ml, 15 spetsar/fp) 
www.dmg-dental.com

AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1 17.08.2021   20:43:0317.08.2021   20:43:03

KÖP 2 FP LUXACROWN OCH FÅ  

1 FP TEMPOCEM NE PÅ KÖPET!

Ange kod: mag222

Gäller art.nr 689116 och 689123

På köpet

Högkvalitativa hygieniska 
skydd för både sensorer 
och bildplattor!
Din högteknologiska utrustning för 
digital röntgen med sensorer och 
bildplattor förtjänar matchande  
tillbehör. TrollBag är en otroligt 
mjuk och stretchig skyddspåse 
utan skarpa kanter och utan smak. 
Finns även för patroner och  
sprutor.

För mer information 
skanna QR koden med 
din mobil eller gå till 
www.trolldental.com

®

8354-2022-07_TrollBags_DAB_Magazine_210x148mm_SE.indd   18354-2022-07_TrollBags_DAB_Magazine_210x148mm_SE.indd   1 2022-08-01   14:16:402022-08-01   14:16:40
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LED-HÄRDLJUSLAMPA MED
BRETT VÅGLÄNGDSSPEKTRUM

NYA TILLBEHÖR TILL
VALO™ GRAND

TransLume™ Lens 
Hjälp för att upptäcka sprickor och defekter 
i tänder eller proteser. 

PointCure™ Lens 
Skapar en härdyta med en diameter 
på 2,5 mm som hjälp vid placering och 
punkthärdning. 

Interproximal Lens 
Ett fokuserat 1 mm vitt ljus som hjälp vid 
inspektion av approximal karies. 

ProxiCure™  Ball Lens 
Håller matrisen mot kontaktpunkten under 
härdning av kompositer för kl II-fyllningar. 

Black Light Lens 
Fluorescerar kemiska substanser i olika 
dentala material. 

White Light Lens 
Ger ett rent naturligt ljus för korrekt 
färgtagning.

FÖR MER INFORMATION, 
SCANNA QR-KODEN.

Sendoline Perfect Match
Förutom det förinställda programmet för Sendolines roterande filsystem S5 kan du 

även med enkel knappinställning sätta vinklarna för det reciprokerande systemet S1.
Sendoline Endo Motor har också helt öppna program för både roterande- och 

reciprokerande rörelse - du väljer själv!.

Sendoline Endo Motor 
- maximal valfrihet!

Skanna QR-koden för 
mer information om 
Sendoline Endo Motor 
eller besök 
www.sendoline.com

NYHET!

Åtkomst
Det nätta vinkelstycket är roterbart 
360º vilket ger dig bättre och 
lättare åtkomst i munnen, samtidigt 
som vinkelstyckets smala hals och 
lilla huvud inte skymmer sikten i ditt 
arbete.

Valfrihet
Sendoline Endo Motor kan 
användas för både roterande och 
reciprokerande system, vilket ger 
dig maximal valfrihet.

Lättanvänd
Motorn är ergonomiskt väl anpassad 
och ligger lätt och balanserat i 
handen när du arbetar. 

Sladdlös 
Sendoline Endo Motor används 
trådlöst och laddas vid behov i 
medföljande laddningsstation.
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ZELMERLÖW & BJÖRKMAN FOUNDATION SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR  

Kenswed Dental Project i Kenya
Allt startade för cirka tio år sedan när artisten 
Måns Zelmerlöw och tennisspelaren Jonas 
Björkman bestämde sig för att göra skillnad 
- på riktigt. År 2013 grundade de tillsammans 
insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman 
Foundation med visionen om att göra utbildning 
tillgängligt för fler. 

De etablerade stiftelsens arbete i ett av Afrikas mest utsatta 
områden, Ngong Hills i Kenya. Här utvecklar och finansierar 
de Kenswed som idag består av en gymnasieskola, ett 
internat, ett stipendieprogram till högre utbildning och en 
mödra- och hälsovårdsklinik. Just nu färdigställs även en 
yrkesskola för studier som ska leda direkt till arbete och 
försörjning. Hösten 2020 startade även byggandet av en 
tandvårdsklinik – Kenswed Dental Clinic.

Åsa Trulsson, Tandläkare och projektledare; ”I februari 
2020 precis innan utbrottet av pandemin, besökte vi 
Kenswed Academy för att göra en bedömning av behovet 
av munhälsovårdande behandling hos eleverna. Vi såg att 
minst hälften av eleverna var i behov av behandling, varav 
ca 10 % hade ett akut behov. Nu började tankarna och frå-
gorna snurra. Hur kan vi på bästa sätt skapa förutsättningar 

och möjligheter för kenyanerna att själva hantera behovet 
av munhälsovårdande åtgärder? Utifrån behovet föddes 
Kenswed Dental Project.”

Projektet består i stort av två delar: 
• Förebyggande munhälsoarbete genom information och 

tillgång till munhälsovårdande produkter
• Tillgodose behandlingsbehovet genom en lokal tand-

vårdsklinik – Kenswed Dental Clinic

Kenswed Dental Clinic
Bygget av Kenswed Dental Clinic startade hösten 2020. 
Kliniken är i nuläget bemannad med en Community Oral 
Health Officer, Damaris, på heltid och en tandläkare på plats 
ett par gånger per månad till att börja med. I nära samar-
bete med Kenswed Hospital kommer kliniken att utgöra en 
bas för ett förebyggande munhälsoarbete i området Ngong 
Hills. I närheten av kliniken finns ett flertal grundskolor 
med många tusen elever i stort behov av hälsovårdande 
kunskap.

Två stycken modulhus står färdiga till klinikens förfo-
gande; ett behandlingsrum och en steril/förråd. Sedan okto-
ber 2021 har samtliga elever på Kenswed Secondary School 
och Kensweds yrkesskola, erbjudits undersökningar och 
akuta behandlingar, såväl som ett flertal patienter som har 
sökt sig till kliniken.

>>

Förebyggande 
munhälsoarbete i området 
Ngong Hills.
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Utbildning och förebyggande munhälsoarbete
I samarbete med Kenswed Hospital genomför vi uppsökande 
verksamhet, både till grundskolor och till byar i området. Så 
under de senaste 9 månaderna har Damaris besökt ett flertal 
skolor för att informera om förebyggande munhälsa och dela ut 
gratis tandborstar och tandkräm. 

Ambitionen är att ge eleverna vid Kenswed en god utbildning 
så att de kan bli ambassadörer för god munhälsa och sprida kun-
skapen vidare. Intentionen är även att försöka hitta ett samarbete 
med School of Dental Sciences – University of Nairobi, så vi kan 
genomföra återkommande kontrollerade uppföljningar i större 
skala av våra preventiva insatser. Idag har Kenya ca 50 miljoner 
innevånare och ca 1200 tandläkare, så det är lätt att förstå att 
tandvården inte når de mest behövande i landet. 

Zelmerlöw & Björkman Foundations  
arbete är långsiktigt  
 
”Vi vet att utbildning, hälsa och trygghet ger ungdomarna deras 
självkänsla tillbaka, möjliggör drömmar och skapar hållbara 
förutsättningar för en väg ut ur fattigdom och utsatthet.” 

DAB stödjer driften av den kliniska verksamheten genom dona-
tion av förbrukningsmaterial, men hoppas även att kunna vara en 
del av fortsatt uppbyggnad och utvidgning av verksamheten på 
plats i Kenya. >>

Om Zelmerlöw & 
Björkman Foundation

Zelmerlöw & Björkman 
Foundation är en insamlings-
stiftelse som arbetar för att 
fler ungdomar ska få möjlighet 
att gå i skolan och påverka sin 
framtid med hjälp av utbildning.

Zelmerlöw & Björkman 
Foundation skapar även 
möjligheter för Kenswed Dental 
Project i Kenya  - det tycker vi på 
DAB är bra! 

VILL DU VETA MER?
Vill du läsa mer eller ge en gåva, 
bli företagspartner eller kanske 
volontär? Gå till Zelmerlöw & 
Björkman Foundations hemsida: 
zbfoundation.se

Grundarna artisten Måns Zelmerlöw 
och tennisspelaren Jonas Björkman 
här tillsammans med Magdalena 
Jennstål, Generalsekreterare.

Bygget av Kenswed Dental 
Clinic startade hösten 
2020 och har numera ett 
färdigt behandlingsrum 
och en steril/förråd.

Kliniken är i nuläget bemannad med 
en Community Oral Health Officer, 
Damaris, på heltid och en tandläkare 
på plats ett par gånger per månad till 
att börja med. 
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Art.nr 107525   Digitest 3 Pulpatestare Parkell 

Digital Pulp Vitality Tester

Product reviewed by

Stoppar gingival blödning och läckage som kan påverka avtryckstagningen. 
Perfekt för vävnadsbehandling vid applicering av estaureringar, placering av 
kofferdamklamrar (kontrollerar blödning), blekning av tänder (hanterar fukt) 
och vid återställande av subgingivala kaviteter.

 à Snabbverkande

 à  Ny akvamarinblå färg 

 à  Lätt att se och skölja bort

 à 23% aluminiumklorid

690068 Dryz Blu Retraktionspasta 30 caps + pistol 
690069 Dryz Blu Retraktionspasta 30 caps

• Testa varje tand separat

• Hanteras med en intuitiv knapp

• Idealisk för att bedöma tandens vitalitet efter en trauma

• Mäter patientens individuella reaktion på stimulering genom
ett numeriskt värde från 0 till 64

• Flertalet inställningar för att passa dina personliga preferenser

• Självkalibrerande för att komma igång snabbt och enkelt

• Ergonomisk design

• Fyra olika autoklaverbara sonder (inkluderade) för att enkelt
kunna nå alla tandytor

• Standard 9V batteri, lätt att byta på kliniken

Sikta in dig på källan till din 
patients smärta

10%
rabatt vid köp av  

Digitest 3

25%
rabatt vid köp av  

Dryz Blu 

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandena.
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ERBJUDANDEN

Impregum Penta
Polyeter i två viskositeter för precisionsavtryck 
med hög detaljåtergivning. Mycket god fuktighets-
tolerans. Förbättrad frisk mintsmak. Tillförlitliga, 
perfekta avtryck vid första försöket. Lätt att avlägsna 
skeden.

Art.nr 811101  Impregum Penta Super Quick Medium, 2x360 ml
Art.nr 811331  Impregum Penta Soft Quick, 2x360 ml
Art.nr 811281  Impregum Penta Soft, 2x360 ml
Art.nr 811202  Impregum Penta Medium, 2x360 ml

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

Gäller t.o.m. 30/9 2022

Köp 2 refiller  
Impregum Penta  

och få 1 fp  
Astringent Retraktionspasta 

(25 st/fp)
 utan kostnad!

3M™ Astringent Retraktionspasta 
25 x 0,3 g/fp. Art.nr 690080

På köpet

SUTURER NEOSORB
Neosorb är en lila flätad, syntetisk tråd (polyglactin 
910) som resorberas på ca 56-70 dagar. Lätt att hantera 
tack vare de goda hanteringsegenskaperna, stark och 
smidig och lätt att knyta. Levereras i gul förpackning.

Suturer Neosorb, 4/0, 19 mm, omvänt skärande, 45 cm, N632. 24 st/fp.

Art.nr 514405

Köp 4
betala för 3
Uppge kod mag222  

för att ta del av 
erbjudandet.

SUTURER PROFIMED
Profimed en ofärgad syntetisk tråd tillverkad av ptfe 
(polytetraflouretylen). Icke resorberbar monofil tråd. 
Finns i storlek 3-0 till 6-0, längd på tråd 45 cm. Levereras 
i grå förpackning.
•    Monofil
•    Trådfärg, vit
•    Ej resorberbar
•    Inget minne, flexibel mjuk
•    Patientvänlig, inga vassa suturändar 

Art.nr 514400    Sutur Profimed 4/0 PTFE 19DS, 12 st/fp
Art.nr 514401   Sutur Profimed 3/0 PTFE 19DS, 12 st/fp
Art.nr 514413   Sutur Profimed 4/0 PTFE 19DS, 12 st/fp
Art.nr 514414   Sutur Profimed 6/0 PTFE 12DS, 12 st/fp 
Art.nr 514423   Sutur Profimed 5/0 PTFE 19DS, 12 st/fp

Köp 4
betala för 3
Uppge kod mag222 

för att ta del av 
erbjudandet.
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GC’s världsledande teknologi har gett möjlighet att 
utveckla en ny komposit för alla klasskaviteter som

  erbjuder bästa tänkbara slitstyrka,  
överlägsen putsbarhet och en fantastisk estetik 

Du kommer att förvånas över hur lätt materialet 
injekteras och formas i ett enda arbetsmoment.

. 
Det adapteras perfekt till kavitetens botten och 
kuspar kan bearbetas, formas och kontureras direkt 
i samband med injekteringen. Du kommer att spara
tid och pengar eftersom appliceringen går snabbare
än fyllningsterapi med traditionell pastakomposit i kapslar.

G-ænial Universal Injectable är 
på väg att ändra spelreglerna 
inom restorativ tandvård. 
Materialets unika egenskaper 
kommer att förändra ditt sätt att
arbeta med fyllningsterapi.

Välkommen 
till framtiden

MPa

0

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram är varumärken som inte tillhör GC.

50 100 150 200

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram
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MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

Maxcem Elites självetsande och 
sjävbondande kopositcement 
för indirekt cemetering
Högt bondingvärde och överlägsen prestanda med 
dokumenterad One-peel - clean up, Maxcem elite 
Chroma har en unik color Clean up-indikator som visar 
med en rosa färg den optimala tidpunkten för att ta bort 
överskott.

Art.nr 683171 Maxcem Elite Chroma Clear Refill, 2x5 g
Art.nr 683172 Maxcem Elite Chroma White Refill, 2x5 g
Art.nr 683173 Maxcem Elite Chroma Yellow Refill, 2x5 g
Art.nr 683186 Maxcem Elite Clear Refill, 2x5 g
Art.nr 683187 Maxcem Elite White Refill, 2x5 g
Art.nr 683188 Maxcem Elite White Opak Refill, 2x5 g
Art.nr 683189 Maxcem Elite Yellow Refill, 2x5 g

Temp Bond NE
Eugenolfritt material. Speciellt utvecklat för 
provcementeringar av permanenta restaura-
tioner eller för temporär cementering av
provisoriska kronor och broar. 

Art.nr 689940  Temp Bond NE  STD, 65 g 

Köp 2 fp  
Maxcem Elite 

och få 1 fp  
Temp Bond NE  

på köpet!

På köpet

Cleanic Prophy pastes

Enstegs profylaxpasta med perlit. Pastan 
garanterar patienten utmärkta resultat av 
rengöring och polering med låg påverkan på 
emalj och dentin i en enstegsbehandling. 
Finns i tre smaker och Light som är utan 
smak och syntetiska färgämnen, samt en 
fluorfri pasta.
 

Art.nr 731105  Cleanic Single Dose, 200x2 g
Art.nr 731112 Cleanic Mint utan Fluor (tub), 100 g
Art.nr 731113 Cleanic Light med Fluor (tub), 100 g
Art.nr 731114 Cleanic med Fluor, (burk) 100 g
Art.nr 731115 Cleanic med Fluor Refill (burk), 200 g
Art.nr 731119 Cleanic Mint (tub), 100 g
Art.nr 731137 Cleanic Berry (tub), 100 g

20% 
rabatt vid köp av  

Cleanic Prophy pastes

Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandena.

20% 
rabatt vid köp av  

Cleanic Prophy pastes

GC’s världsledande teknologi har gett möjlighet att 
utveckla en ny komposit för alla klasskaviteter som

  erbjuder bästa tänkbara slitstyrka,  
överlägsen putsbarhet och en fantastisk estetik 

Du kommer att förvånas över hur lätt materialet 
injekteras och formas i ett enda arbetsmoment.

. 
Det adapteras perfekt till kavitetens botten och 
kuspar kan bearbetas, formas och kontureras direkt 
i samband med injekteringen. Du kommer att spara
tid och pengar eftersom appliceringen går snabbare
än fyllningsterapi med traditionell pastakomposit i kapslar.

G-ænial Universal Injectable är 
på väg att ändra spelreglerna 
inom restorativ tandvård. 
Materialets unika egenskaper 
kommer att förändra ditt sätt att
arbeta med fyllningsterapi.

Välkommen 
till framtiden

MPa

0

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram är varumärken som inte tillhör GC.

50 100 150 200

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram
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The Co-Axis implant – the only angled, 
threaded implant that enables placement 
in available bone and facilitates an ideal 
aesthetic emergence profile. 

The MAX implant – the first implant for 
immediate placement in a multi-rooted 
molar socket. 

ANNA BÄCKMARK OLSSON
Kundtjänst Förbrukning/ 
Tandsköterska
08-506 505 14
anna.backmark.olsson@dabdental.se

TOMMY HOLMÈN
Affärsområdesansvarig  
kirurgi/Hu-Friedy
0709-51 53 10
tommy.holmen@dabdental.se

NINNI TELJSTEDT
Regionchef implantat 
0708-59 34 40
ninni.teljstedt@dabdental.se

Vill du veta mer om Southern Implants? Kontakta DAB Dental AB

At Southern Implants, we have been providing 
innovative solutions to dental professionals 
since 1987. 

Go to southernimplants.com

Innovative  
solutions to 
challenging 
cases

Köp 7
betala för 6
Uppge kod mag222 för  

att ta del av erbjudandet.

ERBJUDANDE 
Köp 7 valfria implantat från Southern Implants 
och betala endast för 6. 
Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.
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OsteoBiol GTO® är ett heterologt benersätt-
ningsmaterial tillverkat av kortikalt bengranulat 
blandat med 20% kollagen typ 1 & 3. 
Granulatstorlek från 600 till 1000 pm. Resorberas 
gradvis och helt efter ca 5 månader. GTO® kan 
användas som alternativ till autologt ben. 

Art.nr 514357  OSTEOBIOL GTO 0,5 CC 1 SPR 0,5 g/fp
Art.nr 514358  OSTEOBIOL GTO 2,0 CC 1 SPR WIDETIP  2 g/fp

Nålförare NH5038 Crile Wood nålförare från 
Hu-Friedy rekommenderas till suturstorlekar 3-0, 
4-0, 5-0, 6-0. Instrumentet är 15 cm och har en 
spärr med flera lägen som ger dig ett kontrollerat 
grepptryck. Tillverkad i kirurgiskt rostfritt stål 
med en arbetsdel i hårdmetall vilket ger en lång 
hållbarhet. 

Art.nr 513581

ERBJUDANDE 
Köp 6 st valfria GTO förpackningar och få 1 st 
nålförare Crile-Wood från Hu-friedy på köpet! 
Uppge kod mag222 för att ta del av erbjudandet.

SURGICAL 
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Nålförare 
 NH5038
på köpet!

Köp 6 st GTO  
förpackningar  

och få 1 nålförare  
på köpet!
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Visit us online at hu-friedy.eu
Manufacturer: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Customer Care Department: Free Phone 00800 48 37 43 39 | Free Fax 00800 48 37 43 40 
Website: Hu-Friedy.eu

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

Visit us online at hu-friedy.eu
Manufacturer: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Customer Care Department: Free Phone 00800 48 37 43 39 | Free Fax 00800 48 37 43 40 
Website: Hu-Friedy.eu

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

PREVENTIVE ORTHODONTICRESTORATIVE SURGICAL POWERENDODONTIC 
INSTRUMENT 
MANAGEMENT

@HuFriedyEU @hu_friedy_europe

ADVANCING 
DENTAL PERFORMANCE
#HFCloserToYou

2019_09_18_DAB_dental_Corporate_ADV_210x297mm_GB_V1.indd   1 07.10.19   13:53

10% 
Extra rabatt på valfria  
Hu-Friedy instrument

Uppge kod mag222 
för att ta del av  

erbjudandet.
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ZD880CC

Diamant för zirkonium. ISO 012.
Art nr 460180

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

CD801

Diamant för zirkonium. ISO 023.
Art.nr 460178

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

REX ZR850

Diamant för zirkonium. ISO 016. 
Art.nr 461544

CB34L

Hårdmetallborr 012 FG. Längre arbetsdel  
än nr 34. Optimal avverkning av kron och  
bro med tjocka väggar. ISO 012.

Art.nr 460452

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

Vi bidrar till Livslånga Leenden
www.dabdental.se • kundtjänst 08-506 505 05 • kontakt@dabdental.se

Hårdmetallborr

CB856G 

• För titanmaterial.

CB847KRG 

• För titanmaterial.

ISO 012   Art.nr 460 289

ISO 012   Art.nr 460 290

Hårdmetallborr & diamanter

Borra borra borra...

Diamanter

ZD801 

• Diamant för  zirkonium. 023   Art.nr 460 178

ZD850 

• Diamant för  zirkonium. 016   Art.nr 460 179

ZD880CC 

• Diamant för  zirkonium. 012   Art.nr 460 180

881Z 

• Diamant för  zirkonium. 017   Art.nr 460 946

KF881 

• Diamant för alla typer av keramer
inklusive zirkonium.

016   Art.nr 460 803

Crowncutters

CB34 

• Turbo för snabbare avverkning
av fyllningar och separering 
av kronor.

ISO 010   Art.nr 460 280 
ISO 012   Art.nr 460 281

CB34L 

• Längre arbetsdel än nr 34 optimal 
avverkning av kron och bro med 
tjocka väggar.

ISO 012   Art.nr 460 452

CB40AG 

• Aggresiv separering av kronor. ISO 012   Art.nr 460 457

CB5TR 

• Snabbare och skonsammare
avverkning. Blå markering.

ISO 012   Art.nr 460 451

C4AK 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

C4AL 

• Kronorseparerare för keramik 
och mycket hårda metaller.

ISO 010   Art.nr 460 800 
ISO 012   Art.nr 460 801

ISO 010   Art.nr 460 804

Diamant för zirkonium..
RREEXX  ZZRR885500

016    Art.nr 461 544

C4AK

Kron-separerare för keramik och mycket       
hårda material.

Art.nr 460800  ISO 010
Art.nr 460801  ISO 012

Tycker du också att det  
är svårt att hitta rätt borr?

Kontakta oss för tips & råd, 08-506 505 05.

TOP DENT CROWN CUTTER

Top Dent Hårdmetall Crown Cutter 012 FG.

Art.nr 477570  5 st/fp
Art.nr 477584  50 st/fp

Kontakta oss!  

Vi hjälper gärna till!

08-506 505 05

TOP DENT GOLD HELIX

Naturliga diamanter - guldplätterade.
Art.nr 477552–477563

TOP DENT HM ZEKYRA

Top Dent Hårdmetall Zekrya.
Art.nr 453627, 453628, 477585
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INNOVATION MÖTER FASCINATION:  

Nya behandlingsenheten Axano 
sätter standarden för smart,  
digital tandvård
Den sköna känslan av att vara på den vackraste 
arbetsplatsen i världen: Axano, den nya 
behandlingsenheten från Dentsply Sirona, 
erbjuder just det med sin moderna design, 
intuitiva arbetsflöden och smart digital styrning. 
Den imponerar med många innovationer som 
gör behandlingen effektivare, enklare och ännu 
bekvämare.

Charlotte/Bensheim, 24 mars 2022. Det grekiska ordet Afx-
ano – översatt till svenska betyder att öka, växa, expandera 
– var inspirationen till namnet på den nya behandlingsen-
heten Axano från Dentsply Sirona. 

Axano är en symbol för framåtanda, ständig förbätt-
ring och tillväxt – ett krav tandläkare ställer på sitt eget 
arbete och som Dentsply Sirona uppfyller med den nya 
behandlingsenheten Axano. Inspiration från den moderna 
designvärlden, insamlade önskemål från användare, verklig 

feedback från tandläkarmottagningen: allt detta flödade in 
i utvecklingen av Axano. 

Resultatet är en behandlingsenhet som sätter nya stan-
darder inom design, arbetsflöden och digitala funktioner. 
Samtidigt ersätter Axano den etablerade behandlingsenhe-
ten Teneo i produktfamiljen.

Design som förbättrar prestandan
Redan vid första anblicken erbjuder Axano en högkvalitativ 
arbetsplats för behandlare och assistent. Behandlingsen-
hetens designinnovationer, som illustreras med en över-
blick i tidningen TrenDS magazine online, är genomtänkta 
och erbjuder intelligenta lösningar. 

Det integrerade ambienta ljuset till exempel, skapar färg-
accenter och kompletterar praktikens ljuskoncept individu-
ellt. Samtidigt visualiserar den indirekta LED-belysningen 
hygienprocessen. En annan höjdpunkt är den stora grafiska 
pekskärmen, som kombinerar de senaste designstandar-
derna med intuitiv, bekväm manövrering - jämförbar med 
den för en smartphone. 

>>

Intraorala bilder, 3D-röntgenbilder 
eller videor visualiseras direkt 
på behandlingsenheten och 
diskuteras med patienten.



2 9D A B  m a g a z i n  2 / 2 0 2 2

trevligt bekant ut, de digitala arbetsflödena visar sig vara 
enkla och praktiska. Den avgörande faktorn för mig är att jag 
inte behöver anpassa mig specifikt till behandlingsenheten; 
många saker är självförklarande - det är så det ska vara."

Axano-användare kan också känna sig trygga med ett sam-
manhängande helhetskoncept när det kommer till service. 
Onlineregistrering säkerställer att systemuppdateringar kan 
installeras av användaren. Dessutom kan en servicetekniker 
koppla upp sig mot behandlingsenheten på distans för att 
analysera servicebehov. Axanos serviceprogramvara ger extra 
säkerhet: Den ger en detaljerad översikt över enhetens service- 
och hygienhistorik.

"Utvecklingen av Axano fokuserade på olika aspekter, men 
framför allt på våra kunders behov", betonar Prof. Rainer 
Seemann, Vice President Global Clinical Research på Dentsply 
Sirona. Seemann är själv tandläkare och vet vad som betyder 
något i det dagliga arbetet på kliniken. "De två viktigaste 
drivkrafterna för tillfredsställelse med en behandlingsenhet 
är integration och tillförlitlighet. Axano sätter nya standarder 
i båda fallen – genom sömlösa och effektiva arbetsflöden och 
en kraftfull digitaliserad tjänst. Med Axano får tandläkare möj-
lighet att fokusera fullt ut på sitt hantverk och att behandla 
patienter, och inser i slutändan den fulla tillväxtpotentialen i 
deras praktik."

Axano’s höga designstandard understryks av ett stort urval 
av klädselfärger och möjligheten till val av Lounge klädsel. 
Axano har redan hyllats för sin design. Nyligen fick det nya 
behandlingscentret det välrenommerade priset Red Dot Award 
2022 i kategorin "Product Design". 

Optimerade arbetsflöden för effektiva 
behandlingar
Komfort spelar också en avgörande roll i Axanos arbetsflöden. 
Det har optimerats ytterligare för att göra behandlingarna 
ännu mer ergonomiska och effektiva. Som exempel kan näm-
nas att den nya motoriserade glidskenan med integrerad LED-
belysning som ser till att tandläkarelementet alltid finns inom 
räckhåll. Den kan nu även justeras individuellt i höjdled så att 
ergonomiska arbetsställningar alltid kan antas. 

Tandläkar- och assistentelementen samt brickbordet kan 
placeras oberoende av varandra och möjliggör flexibel växling 
mellan arbete med och utan assistent. Klinisk säkerhet ges 
till utövaren av endo- och implantatfunktionerna integrerade 
i Axano, vilket möjliggör en smidig övergång mellan diagnos, 
klargörande och terapi. Modern patientkommunikation är 
också en del av det perfekta arbetsflödet med Axano. Tack vare 
den integrerade kameran och 22-tums Sivision-monitor kan 
intraorala bilder, 3D-röntgenbilder eller videor visualiseras 
direkt på behandlingsenheten och diskuteras med patienten.

Digital erfarenhet: Individuell kontroll av processer
Med Axano möjliggör innovativa digitala funktioner mer än 
bara intuitiv och bekväm användning. Behandlingsenheten 
kan också konfigureras individuellt via den nya pekskärmen. 
Knapparna och funktionerna kan organiseras i användar-
gränssnittet efter önskemål med hjälp av dra-och-släpp och 
därmed anpassas efter personliga preferenser.

Dr Martin Weber, en specialisttandläkare inom oral kirurgi 
från Darmstadt, Tyskland, anser att Axano är en framgångsrik 
vidareutveckling av behandlingsenheterna från Dentsply 
Sirona, och beskriver sin upplevelse så här: "Designen ser >>

Axano har redan hyllats för sin design. 
Nyligen fick det nya behandlingscentret 
det välrenommerade priset Red Dot 
Award 2022 i kategorin "Product Design". 

Klinisk säkerhet ges till 
utövaren av endo- och 
implantatfunktionerna 
integrerade i Axano

Prof. Rainer Seemann, Vice 
President Global Clinical 
Research på Dentsply Sirona, 
fokuserar på att överträffa 
kundernas förväntningar.

Doktor Martin Weber 
bekräftar att såväl 
handhavande som 
arbetsflöden blir enklare 
med Axano.

Utvecklingen av 
Axano fokuserade på 

olika aspekter, men 
framför allt på våra 

kunders behov
Prof. Rainer Seemann,  

Vice President Global Clinical Research på 
Dentsply Sirona. 
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Axano.
Innovation möter fascination.
När du ser vad som kommer att bli viktigt imorgon, uppnås sann innovation.
Och med Axano blir sann innovation fascination. 

Möt Smart Design med en intuitiv 10,3“ Smart Touch Display som kan anpassas efter 
dina behov, och ett innovativt Ambient ljus som vävs in med förstklassig estetik i 
en smart hygienprocess. 

Möt logiska arbetsflöden i Endo-, Implantat- och FACE-behandlingsfunktioner
med ett enkelt fingertryck, och det ergonomiska Smart Delivery Pro som ser till att 
instrumentbryggan alltid finns på rätt avstånd och rätt höjd. 

Möt digital erfarenhet med direkt tillgång till lagrad patientdata eller media och en 
sömlös integration via programvaran Sidexis 4 och ditt nätverk. 

Det här är Axano. För ditt företags tillväxt. Låter det fascinerande?
Möt innovation nu: www.dentsplysirona.com/axano

 
För mer info kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, dabdental.se, kontakt@dabdental.se

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM
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„Min SMART-PORT Premium erbjuder samma nivå 

av prestanda för mobil tandvård som min  

stationära utrustning.”

Optimal hygien

Håll enkelt isär rent och orent gods (grönt/rött)
Precis som på din klinik

Ny sugenhet:

300 l/min!!

+36% - Bättre än på

flertalet stationära 

unitar Enklaste tänkbara transport
Unit och materialväska bärbara  

och enkelt flyttbara på hjul

Topprestanda på alla instrument 
Samma eller bättre kapacitet än  

på din stationära utrustning

Integrerad sugenhet med topprestanda
Samma eller bättre kapacitet än  

på din stationära utrustning

För mer info kontakta DAB Dental AB 
08-506 505 00   I   kontakt@dabdental.se
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Dentsply Sirona Imaging Solutions

Axeos.
Upplev skillnaden.  

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

En ny generation röntgenutrustning är här – upplev skillnaden med Axeos.
 
Varje patient förtjänar ett hälsosamt, lyckligt leende och varje klinik förtjänar verktygen att förverkliga det. 
Det är dags att ytterligare förbättra ditt behandlingsutbud. Det är dags för Axeos.
 
• 2D/3D-röntgenapparat med dedikerad sensor för 2D, respektive 3D garanterar fantastisk bildkvalitet
• 3D-bildstorlek för alla ändamål, från endodonti till maxillofacial kirurgi
• Enkel och säker patientpositionering garanterar hög bildkvalitet och effektivt patientflöde
• SIDEXIS 4-programvara ansluter till patientjournalsystem och är lätt att arbeta med
 
Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information om Axeos eller besök 

dentsplysirona.com/axeos

dabdental.se
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XIOS XG Supreme
Med 33 lp/mm teoretisk upplösning och CSI-
scintillator erbjuder XIOS XG Supreme sensorer 
framförallt mindre brus, optimal kontrast och 
högupplösta röntgenbilder för dina diagnoser. 
Allt inom några få sekunder. XIOS XG Supreme 
står för modern intraoralröntgen på högsta nivå.

Fördelar med XIOS XG Supreme

– Enastående bildkvalitet.

– Individuell bildoptimering tack vare 
dynamiskt skärpefilter. 

– Enkelt utbytbar sensorkabel.

–  Intuitivt och säkert handhavande med 
självförklarande ikoner på displayen 

–  Kompakt, ultralätt intraoral röntgen

–  Erbjuder många olika installationsmöjligheter 

–  Levereras i 3 olika armlängder för att den 
optimalt ska kunna passa in i din praktik.

Koner
–  Kort rektangulär kon (standard)
–  Lång rektangulär kon (tillval)

Optimal funktion  
i varje praktik 

HELIODENT PLUS

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB
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One visit dentistry!
 

Med Cerec Primescan AC och Cerec Primemill fräsenhet har du allt du behöver 
för att framtidssäkra din klinik inom digitala avtryck! 
Cerec SpeedFire är marknadens minsta och snabbaste sintringsugn och kan 
sintra en krona på ca. 10–15 minuter.
 
Nu får du allt du behöver för att komma igång till ett fantastiskt paketpris!

INGÅR I PAKETET:

Art.nr 113700  CEREC PRIMESCAN AC 

Art.nr 113723  CEREC PRIMEMILL 

Art.nr 113710  CEREC PRIMEMILL UTSUG 

Art.nr 113726  CEREC PRIMEMILL LAN SWITCH 

Art.nr 113787  CEREC SPEEDFIRE 

Art.nr 115444  TESSERA STARTER KIT 

PAKETPRIS!

Kontakta DAB för 
mer info. 

 

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin, 0708-59 34 05, 
david.ahanin@dabdental.se.
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

Har du planer på att komma 
igång med digitala avtryck?

Primescan - just nu till kampanjpris!

• Användarvänlig

• Snabb

• Öppet system

• Inga licenskostnader

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin,  
0708-59 34 05, david.ahanin@dabdental.se.

DAB artikelnr: 113705

Kampanjpris!

Kontakta DAB för 
mer info. 
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PG 8581 
– den ideala diskdesinfektorn  
för tandvården 
Med PG 8581 får du ökad prestanda, höjd kapacitet 
och ännu bättre säkerhet än tidigare. Diskutrymmet 
är större och ger tillsammans med utrymmeseffektiv 
inredning plats för mer gods, vilket i sin tur leder till 
större omsättning av instrument.

Art nr. 121451 Golvmodell Miele - PG 8581 AE LD - RFR  
   Inklusive över och underkorg                

PG 8591 
– den ideala diskdesinfektorn  
med tork för tandvården 
Med PG 8591 får du ökad prestanda, höjd kapacitet 
och ännu bättre säkerhet än tidigare. Diskutrymmet 
är större och ger tillsammans med utrymmeseffektiv 
inredning plats för mer gods, vilket i sin tur leder till 
större omsättning av instrument.

Art nr. 121453 Golvmodell Miele - PG 8591 AE AD - RFR  
   Inklusive över och underkorg

Kampanjpris

104 330 kr 
Ord. pris 114 750 kr

Kampanjpris

69 570 kr 
Ord. pris 79 990 kr
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Tablo  
– en liten maskin med stor kapacitet!
Tablo WD14 Bänkdiskdesinfektor för den lilla kliniken. 
Äntligen en riktigt snygg, lättplacerad och lättskött 
diskdesinfektor för placering på bänk. Med en volym på 
hela 60 liter klarar den gods i olika storlek.

Art.nr 121441 

B Futura 17 
– oöverträffad användarvänlighet! 
B Futura 17 är en autoklav som förenklar arbetsflödet, levererar 
prestanda i teknikens absoluta framkant och ger dig bästa 
tänkbara effektivitet och pålitlighet.

Art.nr 121705 

Kampanjpris

47 800 kr 
Ord. pris 51 890 kr

Kampanjpris

89 800 kr 
Ord. pris  107 130 kr

– Kaps 1100

– Variflex objektiv

– KAPS 45º ergonomisk tub med  
stråldelare

– Steglös zoom

– Kamera ingår

KAPS 1100 
Limited Edition

EX

PERIENCE
EXPERIENCE

 
70

YEARS
KAPS
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Högeffektiv 
diskdesinfektor
Nästa steg i rengöringsprocessen! Den nya Teon 
är en högeffektiv diskdesinfektor i golvmodell. 
Tack vare dedikerade program erbjuder den bästa 
tänkbara rengöring och desinfektion för din praktik. 
Teon förbättrar organisationen i ditt sterilrum, 
reducerar processtiden och ökar skyddet mot 
korskontaminering. 

– Hög kammarkapacitet
– Lättfattlig display
– Hög rengöringsprestanda

Art.nr 121560 Teon         
Art.nr 121561 Teon+ 

Bordsautoklav 
Lara är den nya autoklaven som bygger på samma 
design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan 
uppgraderas efter klinikens behov. Programtiden 
för en genomsnittlig last är 38 minuter. 

– Programinfo lagras automatiskt på USB
– Tyst i drift
– Automatisk vattentömning samt påfyllning
– Användarvänlig
– Programmerbar start
– Kan växa med era behov på kliniken
– Servas med 4000 körningars intervall  

– inte årligen
– Finns även med 22 liters kammare

KAMPANJPRIS 50 700 KR
Ordinarie pris  67 350 kr
Art.nr 121030

LARA 17

Kampanjpris

50 700 kr 
LISA 17

Kampanjpris

63 800 kr 

Kontakta DAB Dental för mer info.

Bordsautoklav 
Nya Lisa i version 2019 med ännu fler smarta 
funktioner! Fortfarande med unikt serviceintervall, 
hela 4000 körningar eller 5 år.

– Spårbarhet direkt i displayen
– Tyst i drift
– Programtid från 13 minuter
– Interaktiv display med tydligt och snyggt 

gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen
– Supersnabbt klass B-program
– Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet 

och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. WiFi-
förberedd.

– Finns även med 22 liters kammare

KAMPANJPRIS 63 800 KR
Ordinarie pris  83 390 kr
Art.nr 121031

TEON & TEON+
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Masterpiece

Intraoral kamera i samarbete med 
Acteon Group

Art.nr 180075

Kontakta DAB Dental för mer information 
08-506 505 00.

TOP DENT A200L Röd 1:5
Uppväxlat vinkelstycke framtaget i samarbete med 
Dentsply Sirona, en av dentalvärldens riktiga giganter 
med kvalitet på absolut högsta nivå. 
1:5/ röd  Art.nr: 180002

ERBJUDANDE 6 300 kr  
Ordinarie pris 8 440 kr

TOP DENT A40L  Blå 1:1 
Rakt växlat vinkelstycke.  
1:1 /blå  Art.nr 180003

ERBJUDANDE 4 900 kr  
Ordinarie pris 6 000 kr

TOP DENT Boost 
Levererar smått otroliga 26 W och är dessutom en av 
marknadens absolut tystaste turbiner, uppmätt så som 
en turbin används med sprayen påslagen. 
TOP DENT T2 Boost S  Art.nr: 180 052 
TOP DENT T2 Boost K  Art.nr: 180 053

ERBJUDANDE 5 900 kr  
Ordinarie pris 7 520 kr

MELAseal 100+ 
En robust och pålitlig foliesvets från välkända MELAG. 
Fast förseglingstid och steglöst reglerbar temperatur 
gör det lätt att anpassa den för sterilförpackningar 
av olika fabrikat. Enkelt handhavande och integrerad 
processövervakning för ett säkert resultat. Gång efter 
gång.

Art.nr 121580

TOP DENT   
A200L Röd 1:5

6 300 kr

TOP DENT  
A40L  Blå 1:1 

4 900 kr

TOP DENT  
Boost 

5 900 kr

Kampanjpris

7 300 kr
Ord. pris 7 690 kr 

 

Kampanjpris

12 500 kr
Ord. pris 15 780 kr 
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W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com  
whnordic:              

Välj din W&H autoklav efter
klinikens behov:

Klass B
Programtid från 20 minuter. 
2kg last på 45 minuter.
Enkel hantering. Kan uppgraderas 
med snabbprogram för t.ex. 
vinkelstycken. Kan även uppgraderas 
med spårbarhetsfunktioner

Klass B
Programtid från 18 minuter. 
2kg last på 38 minuter.
Överskådlig touch-display.
Kan uppgraderas med snabbprogram 
för t.ex. vinkelstycken. 
Kan även uppgraderas med 
spårbarhetsfunktioner och EcoDry 
som anpassar programmet efter 
lasten.

Klass B
Programtid från 13 minuter. 
2kg last på 28 minuter.
Överskådlig touch-display.
Har snabbprogram för t.ex. 
vinkelstycken.
Avancerade spårbarhetsfunktioner
och EcoDry+ som anpassar körtid 
efter lasten.
Kan köra vakuum- och helixtest 
automatiskt varje morgon.

Samtliga autoklaver lagrar all data på USB.
Kräver inte årlig service - serviceintervall 4.000 körningar - det är bra ekonomi!

BASIC STANDARD
PREMIUM

#whnordic

video.wh.com
               

Hos din
återförsäljare
eller wh.com

               

UPPLEV XO FLOW 
PÅ DAB SHOWROOM I STOCKHOLM

XO FLOW är en ny digital enhet med 
arbetsflödesguidning, tandvårdsappar, en 
inbyggd styrenhet, nätverksanslutning och 
andra helt nya funktioner för tandvården.

Dashboard
Ett användargränssnitt för pekskärmen 
är integrerat i instrumentbryggan och kan 
användas av tandläkaren eller tand-
sköterskan för att styra alla inställningar – 
utan att tappa fokus på patienten.

Navigator 
En pekskärm med tandvårdsappar för att 
anpassa enheten och integrera den med 
andra enheter och programvarulösningar i 
ett nätverk.

Kontakta DAB, 08-506 505 00, om du vill 
uppleva XO FLOW på DAB Showroom i 
Stockholm eller läs mer på xo-care.com.

Vinnare av två stycken Red Dot-designpriser 2021 i 
kategorierna ”Medical Devices and Technology”  
och ”Innovative products”.

dabdental.se
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är integrerat i instrumentbryggan och kan 
användas av tandläkaren eller tand-
sköterskan för att styra alla inställningar – 
utan att tappa fokus på patienten.

Navigator 
En pekskärm med tandvårdsappar för att 
anpassa enheten och integrera den med 
andra enheter och programvarulösningar i 
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Kontakta DAB, 08-506 505 00, om du vill 
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dabdental.se



4 2 D A B  m a g a z i n  2 / 2 0 2 2

Du tar avtrycket, vi sköter resten!
Skicka in dina avtryck och få 
allt din patient behöver 
för en lyckad tandblekning.

INNEHÅLL:
I varje Healthy Smile behandling ingår: 

• Individuellt anpassade skenor, UK+ÖK
• 4 x 3 g Whiteness Perfect tandblekningsgel  

i sprutor, 10% eller 16%
• 1 förvaringask
• Patientinstruktioner

Patienten får allt levererat i en exklusiv box med skenor 
och blekmaterial.

Kontakta oss:
Telefon kundtjänst 08–646 11 02. 

Läs mer på  
healhysmile.se
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Lös DAB’s Sudoku!
Skicka in ditt svar till oss! 

De 10 först inskickade 
(rätta svaren) får var sin 
hjärtformad DAB-trasa! 

Lycka till!

Så fungerar Sudoku
Ett sudoku består av nio gånger nio rutor som 
i sin tur är indelade i nio större rutor. För att 
lösa ett sudoku skall man placera ut siffrorna 
1-9 på spelfältet på ett sådant vis att varje 
siffra bara finns en gång per rad, en gång per 
kolumn och dessutom bara en gång per större 
ruta. Ett antal siffror är givna på förhand.  

Skicka in ditt svar till: 
DAB Dental AB, Att: Marknadsavd.  
Box 423, 194 04 Uppl. Väsby

Svårighetsgrad: Svår ++
Namn    

Klinik

Postadress

Postnr & Ort

e-post    

Telnr  

m
a

ga
zin SMÅTT & GOTT

Du vet väl att du kan 
köpa läkemedel via 
DABs webbhandel?
Kontakta din säljare eller kundtjänst 
för mer information. Varorna levereras 
och faktureras sedan via Apoteket AB.

Stockholm: 
Lena Appelgren, 0708-59 34 10 
Ninni Teljstedt, 0708-59 34 40 
 
Göteborg: 
Lena Olofsson, 0708-59 34 25 

Malmö: 
Maria Beckvall, 0708-59 34 33
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Följ oss! 
Vi hoppas att du följer vårt nyhets-
flöde i sociala medier. Här kan du 
hålla dig uppdaterad på allt nytt 
och spännande som händer hos oss 
på DAB. På Facebook & Instagram 
publicerar vi bl.a. produktnyheter, 
tävlingar, spontana erbjudanden och 
förhandsinfo om våra olika kurser & 
event. Vi visar också bilder från redan 
genomförda event.

Användarnamn:

dab_dental

Sök på dabdental 
eller följ länken 
från vår hemsida

Våra appar DAB Shop & DAB Förrådet:

App Store

Google Play

Kontakta oss
För att komma igång 
med dina  apoteks-
beställningar. 

Kundtjänst:  
08-506 505 05

Växel: 
08-506 505 00

kontakt@dabdental.se
dabdental.se
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Du tar avtrycket, vi sköter resten!
Skicka in dina avtryck och få 
allt din patient behöver 
för en lyckad tandblekning.



Avsändare
DAB Dental AB
Box 423
194 04 Upplands Väsby

B

m
a

ga

zin

m
a

ga

zin

NY WEBB 

Nyligen lanserade vi vår nya uppdaterade 
webbplats! Den stora förändringen för dig som 
besökare är att webbplatsen har fått ny design 
och att innehållet anpassar sig till din skärm - 
oavsett om du använder dator, surfplatta eller 
mobil.  
 
Även webbshopen har uppdaterats med en hel del för-
bättrade funktioner. Vi hoppas naturligtvis att den nya 
strukturen ska göra det lättare att hitta på vår webb, men 
förstår att det – som med alla nya system – kommer ta en 
liten stund att vänja sig vid. Ni är välkomna att kontakta 
oss så hjälper vi gärna till!  

Uppdateringarna fortgår löpande och det kommer vara 
förändringar och nya funktioner som dyker upp under 
hösten. 

Vi tackar för era input och önskemål som legat till 
grund för våra uppdateringar – och om du har ytterligare 
idéer för hur vi kan förbättras tar vi gärna emot dem.

>>

>>

Välkommen till vår nya webbplats!

Maila till 

kontakt@dabdental.se 

eller ring oss på 

 tel. 08-506 505 00

Synpunkter och råd?
Vi tar gärna emot alla  
synpunkter, tips och råd ang.  
vår nya webbplats. 

Välkommen att kontakta oss!


