
D
A

B
 m

a
g

a
z

in
 1

/
2

0
2

2
G

Ä
LL

E
R

 1
 –

 3
0

 A
P

R
IL

 2
0

2
2

m
a

ga

zin

Toppmodernt
Kliv in hos  

Privatkliniken i 
Karlskrona

Följ med oss till 
IDEM i Singapore 4Produktnyheter  

från Top Dent 6



DAB Dental AB 
Box 423 
194 04 Upplands Väsby 
Besöksadress: Finvids Väg 8
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Våren är här och ljuset är tillbaka!  
Dock ser världsläget mörkare ut. 
Våra tankar går till alla som drab-
bas och är på flykt från kriget i 
Ukraina. 
 
I dessa tider är det viktigt att alla hjälps 
åt. Vi på DAB har skänkt 50.000 kr till 
Röda Korsets viktiga arbete, både på 
plats och i angränsande länder dit 
människor flytt. Sen har vi också skänkt 
3.000 fp handsprit till Human Bridge 
som skickar lastbilar med sjukvårdsut-
rustning till Ukraina. Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något. 

Ljuspunkter
Vad finns det för ljuspunkter då? Här har 
ni ett Magazin fullspäckat med vårkam-
panjer på både förbrukningsmaterial 
och utrustning!  Det känns också roligt 
att vi kommit igång med lite kurser och 
event efter pandemin.  Besök oss på våra 
vårmarknader i Stockholm och Malmö 
eller varför inte följa med oss på mässresa 
till Singapore? Mer om våra kommande 
kurser & event finns på sidan 4-5 och 
ännu fler hittar ni på vår web. Vi ser fram 
emot att träffa er!

Toppmodern klinik i Karlskrona
På sidan 8-10 kan ni kika in hos Privat-
kliniken i Karlskrona! Stellan & Pontus 
visar stolt upp en av Sveriges mest 
moderna kliniker. 

Tandläkare utan gränser
Missa inte heller reportaget på sid 18-19 
om hur vi med Top Dent Challenge till-
sammans med några av er har samlat 
ihop pengar till Tandläkare utan gränser. 
Du får också svar på frågan vad Tandlä-
kare utan gränser gör egentligen.

Nya medarbetare
Vi välkomnar också tre nya medarbetare 
på sidan 5.  Två servicetekniker och en 
ny VD! Varmt välkomna till DAB och vår 
trevliga bransch!

Kontakta oss
Som alltid är ni välkomna att kontakta 
oss om ni har några frågor eller funde-
ringar! 

 
Med vänlig hälsning 
Vännerna på DAB Dental

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i Magazin 
1, 2022 gäller från 1 april–30 april. 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden och upphandlade 
avtal. Moms, frakt och montering 
tillkommer.  
Ange kod: mag221 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 
valutajustering. 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
Jonas Redin

PRODUKTION
DAB Marknadssupport

TRYCK
EO, Skarpnäck

Våren är äntligen här!

Inspirerar till
livslånga leendenm

a
ga
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Vi är tacksamma 
för allt stöd som 

hjälper oss till at t 
skapa fler leenden i 

världen! 
TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER
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8
TANDSTUDIO

MALMÖ 

Tandläkarskräck 
är vår nisch

 

18
FRISK MUN

 
Tandläkare utan 

gränser arbetar efter 
mottot att alla har rätt 

till en frisk mun. 

EXKLUSIVT  
HOS DAB

Ange kod mag221 
för att ta del av  
erbjudanden

 

8
KARLSKRONA

Stellan & Pontus 
visar nybyggda 

Privatkliniken mitt i 
Karlskrona

 

48
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
TANDLÄKARE UTAN 

GRÄNSER
Top Dent Challenge 
träningsutmaning 
och insamling till 
Tandläkare utan 

gränser.
Vilka är då Tandläkare 

utan gränser? Hur 
arbetar dom? 

47
SMÅTT & GOTT

Du vet väl att du kan 
handla läkemedel via 

vår webshop? 

Lös DAB’s Sudoku! 
Denna gång Svår ++

Reportage

4
KURSER & EVENT

Vi har så smått 
upptagit våra kurser 
och event igen men 

fortfarande med 
säkerheten i fokus. 

8
PRIVATKLINIKEN 

KARLSKRONA
Stellan Bergert (och  
Pontus Smith  visar 

stolt upp sin moderna 
nybyggda mottagning 

Privatkliniken i 
Kronan-gallerian mitt i  

Karlskrona centrum. 

Exklusivt hos   

DAB
6

TOP DENT 
DiaComposite Twist

22
SOUTHERN IMPLANTS

Erbjudanden
implantat

23
OSTEOBIOL GTO  

Erbjudande

24
HUFRIEDY

Erbjudande instrument

27
DENTSPLY SIRONA 

Digitala avtryck

28-29
DENTSPLY SIRONA 

Behandlingsutrustning

30
DENTSPLY SIRONA

Orthophos S3D

34
DENTSPLY SIRONA

DAC Universal 
 

36
BPR SWISS

Portabel utrustning

37
TOP DENT 

Hand & vinkelstycken  
& Intraoral kamera

39
Autoklaver & 

diskdesinfektorer

42
XO FLOW

Nya digitala funktioner 
 

43
KARL KAPS

Dentalmikroskop

45
FGM

Whiteness Perfect 
Tandblekning
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För mer information  
och intresseanmälan

kontakta Ninni,  
ninni.teljstedt@dabdental.se  

eller anmäl dig via vår web.

Följ med oss  
till IDEM mässan  

i Singapore!
5-11 OKTOBER 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 2022, Stockholm. 
Vi kan också ha hygienkurs på 

er klinik! Kontakta oss!

 
VARFÖR  

TANDBLEKNING?

Tandblekning är en populär och  
efterfrågad behandling som 
utförs mer och mer. Det finns 
flera olika typer av bleknings-
möjligheter och det kan vara 

svårt att veta hur de skiljer sig åt. 
Många kliniker känner också att 

det saknar tillräcklig kunskap 
och erfarenhet inom tandblek-
ning. Vi ger er nu möjlighet att 

fördjupa era kunskaper i ämnet. 
Läs mer och anmäl er på vår web 

under kurser & event.

27 april 2022, Stockholm
Kl. 17.30 - 20.00

Begränsat antal platser. 

VÄLKOMMEN PÅ  
VÅRMARKNAD 

 

Äntligen får vi umgås igen! 
Välkommen på vårmarknad hos 

DAB. Vi bjuder på god mat & 
dryck och trevligt sällskap! Under 

kvällen har du möjlighet att 
handla till extra bra priser – gäller 
exklusivt för dig som är på plats! 

Våra bästa leverantörer deltar 
också och visar det senaste – så 
passa på att få tips och råd och 
sist men inte minst umgås med  

kollegor i branschen.

28 april 2022, Stockholm 
Kl.17–21

Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs. 

För mer info se 
dabdental.se 
under kurser  

& events

Förutom besök på mässan erbjuder vi ett 
program med middagar och aktiviteter. Vi 
bor på ett centralt hotell som har nära till 
det mesta. Välkommen med din intresse-
anmälan! Begränsat antal platser.
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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 klinikanpassa före-
läsningen efter era önskemål. 

28 april 2022, Malmö 
Kl. 13.00 - 17.30

 
3 maj 2022, Stockholm 

Kl. 13.00 - 17.30

Läs mer på  
dabdental.se  
under kurser  

& events

 
 
 

VÄLKOMMEN PÅ  
AW I KARLSKRONA 

 
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

4 maj 2022, Karlskrona 
Kl.17.30–20.00

VÄLKOMMEN PÅ  
INSPIRATIONSFÖRELÄS-

NING FUNKTIONSMEDICIN 
 

I denna spännande föreläsning 
berättar Dr Peter Martin, en av 

Sveriges ledande funktionsme-
dicinska läkare och grundare 

av läkarkliniken Funmed 
varför funktionsmedicin och 
precisionshälsa är på väg att 

revolutionera människors syn på 
hälsa och sjukdom. – Hur skulle 

tandläkare kunna applicera 
funktionsmedicin i sitt arbete?

5 maj 2022, Göteborg 
kl. 17.30–22.00 

Kostnad 1.990 kr + moms

Vi startar med  
enklare förtäring - meddela ev. 

 livsmedelsallergier.

Begränsat antal platser.

JOAKIM  
BERG

Servicetekniker
Mellansverige 

Servicebokning 
08-506 505 50

0708-59 34 63
joakim.berg@
dabdental.se

ANDREAS  
NILSSON

Servicetekniker 
Södra Sverige

Servicebokning  
040-710 10

0708-59 34 59
andreas.nilsson@

dabdental.se

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

CÉLINE FLACH
VD 

Telefonnr 
08-506 505 03

0708-59 34 03
celine.flach@
dabdental.se
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Introduktionserbjudande!
Köp ett Top Dent DiaComposite Twist Kit och få  
50% rabatt + 1 fp Top Dent polerstrips med på köpet! 

Art.nr 487124 Top Dent DiaComposite Twist Kit, 6 st
Art.nr 619110   Top Dent Strips Coarse Medium, 50 st
Art.nr 619111    Top Dent Strips Fine Ultrafine, 50 st

DiaComposite Twist

Top Dent 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 optimalt resultat.

Art.nr 487124

Nyhet

Top Dent Dia Twist finns också för keramiska material 
(TD DiaCeramic Twist) vilka också omfattas av kampanjen. 

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter  
eller avtal. Kampanjen gäller t.o.m 30 april 2022.

50%
rabatt

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.
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Top Dent Dia Twist finns också för keramiska material 
(TD DiaCeramic Twist) vilka också omfattas av kampanjen. 

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter  
eller avtal. Kampanjen gäller t.o.m 30 april 2022.

Kampanj
10% rabatt vid köp av TePe Multipack!

351700

TePe - Sveriges mest köpta tandborste
Rekommenderad av Tandhygienister

301384 TePe GOOD 
Regular Soft
7 förpackningar/DFP

301385 TePe GOOD 
Compact Soft
7 förpackningar/DFP

301386 TePe GOOD Mini
X-soft
7 förpackningar/DFP

351201 TePe Supreme Soft
3-pack
7 förpackningar/DFP

321510 TePe Select
Extra Soft 6-pack
15 förpackningar/DFP

321510 TePe Select
Soft 6-pack
15 förpackningar/DFP

391202 TePe Supreme
Compact Soft 3-pack
7f örpackningar/DFP

382310 TePe Mini X-soft
7 förpackningar/DFP

Ditt köp av TePe tandborstar art nr 728949 samt 728950 bidrar med 5 kr 
per förpackning till Zelmerlöw & Björkman Foundation, som bl a arbetar 
för förbättrad munhälsa hos barn, unga och vuxna, på Kenswed Dental 
Clinic utanför Nairobi, Kenya. Skanna QRkoden för att läsa mer.

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.

TePe Good Regular  
Soft vuxen, 3 st
Art.nr 728945

TePe Good Compact 
Soft barn, 3 st
Art.nr  728946

TePe Good Mini  
Extra Soft barn, 3 st
Art.nr  728947

Tepe Mini Extra  
Soft barn, 3 st
Art.nr  728948

TePe Select  
Extra Soft, 6 st
Art.nr 728949

TePe Select  
Soft, 6 st
Art.nr  728950

TePe Tandborste 
Supreme Soft, 3 st
Art.nr  728469

TePe Tandborste Kids 
Supreme Compact, 3 st. 
Art.nr  728471

5 kr  
går till Zelmerlöw  

& Björkman  
Foundation
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Med Blekinges skärgård och porten till Europa 
åt ena hållet, och skogar och ängar åt andra, har 
världsarvs- och högskolestaden Karlskrona mycket 
att erbjuda. Nu finns också en av landets modernaste 
privatkliniker i Kronan-gallerian mitt i centrum. Det 
är tandläkarna Stellan Bergert och Pontus Smith 
som expanderat och flyttat hit sin mottagning 
Privatkliniken.

Men en yta på över 500 kvadratmeter, åtta meter i takhöjd och 
endast två bärande pelare fanns nästan inga begränsningar i 
hur lokalen skulle kunna disponeras. Stellan och Pontus har lagt 
mycket kraft på att skapa ett effektivt flöde och trivsamma utrym-
men med en blandad hem- och loungekänsla för patienter och 
personal. Något som sticker ut är exempelvis de separata in- och 
utgångarna för patienterna.

– Det minimerar mötena patienter emellan, vilket är en god sak 
både ur smittosynpunkt, inte minst i pandemin, och sekretess, då 
överhörningen vid reception, kassa och väntrum minskar, menar 
Stellan. 

Det centrala läget i gallerian har också sina fördelar. Kliniken 
tar emot såväl lokala patienter från Sydsverige som långväga från 
exempelvis norra Tyskland, England, Finland, Island och Färöarna. 
Med närheten till resecentrum och med p-hus i källaren är till-
gängligheten hög.

Högsta renrumsklassning
Kliniken erbjuder all typ av tandvård inklusive rotbehandlingar 
och alla tandkirurgiska ingrepp. Den välutrustade kirurgavdel-
ningen med förberedelse- operations- och efterbehandlingsrum 
nås via en sluss och har en egen steril. Här har man valt att köpa 
behandlingsutrustning och stolar som är specialanpassade för 
operation separat, i stället för med integrerad utrustning. Det 
betyder att man rullar in och ut patienten i operationsrummet 
som vid stora sjukhus, en stor fördel vid premedicinering och 
för att hålla flödet sterilt. Avdelningen är certifierad med högsta 
renrumsklassning. 

– Vi har lagt stor vikt vid luftrengöring och har valt de starkaste 
och bästa filter som finns och hela kliniken är extremt ren, säger 
Stellan. 

Eget labb
Det är inte bara kirurgavdelningen som är välutrustad. Pontus och 
Stellan har valt utrustning med omsorg. Till exempel 3D-röntgen 
med låg stråldos och nyaste intraorala scanner. De har också 
satsat på ett eget tandtekniskt laboratorium med den senaste 
tekniken.

TEXT:  MARIE BÄCK, ROXX   FOTOGRAF:  ANDREAS SVENSSON

>>

En av landets 
modernaste  
privatkliniker 

Från digitala avtryck till 
färdig protetik.  Allt under 
samma tak!

Pontus och Stellan 
har satsat på ett eget 
tandtekniskt laborato-
rium med den senaste 
tekniken.

Modernt och välplanerat 
OP-rum med XO Flex 
behandlingsunit.
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Pontus och Stellan har satsat 
mycket på en trevlig arbets-
plats med ett stort, mysigt 
fika- och lunchrum, relaxrum 
med bastu, uteplats på taket 
och stora kontorsutrym-
men. Lunchrummet är även 
utformat för att kunna hålla 
utbildningar.

Stellan Bergert (till vänster)
och  Pontus Smith  är stolta 
över sin moderna nybyggda 
mottagning Privatkliniken 
i Kronan-gallerian mitt i  
Karlskrona centrum.

Vår förhoppning 
är at t kunna 

rekrytera duktiga 
medarbetare som 
söker livskvalitet. 

>> Karlskrona
Karlskrona är en 
gammal örlogsstad 
belägen på fastlandet 
och öarna längst 
österut i Blekinge 
skärgård.

Kliniken
privatkliniken.se
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– Labbet är utrustat med två fräsar, en för att bearbeta torrt och en för 
vått, och vi har en extra kompressor för labbet.  Med ett eget labb minskar vi 
produktionstiden rejält och kan exempelvis göra fullbroar utan problem. Vi 
kan ge patienterna bättre service med individuella lösning, allt från färg till 
utformning, vilket är svårare att åstadkomma om labbet är långt bort, förklarar 
Pontus. 

Kliniken invigdes hösten 2021 och har 15 anställda plus samarbete med tre 
konsulter i form av en käkkirurg, en röntgenspecialist och en sjukhusfysiker. 
Bredvid operationsavdelningen med tre rum finns i dagsläget finns sex aktiva 
behandlingsrum, men fler kan tas i bruk i framtiden. Här valde man att ta med 
Sirona-stolarna från den förra lokalen.

– De är cirka tio år, men håller hög kvalitet och är fortfarande funktionella och 
bra, så det fanns ingen anledning att byta ut dem, förklarar Pontus. 

Pontus och Stellan har satsat mycket på en trevlig arbetsplats med ett stort, 
mysigt fika- och lunchrum, relaxrum med bastu, uteplats på taket och stora 
kontorsutrymmen. Lunchrummet är även utformat för att kunna hålla utbild-
ningar.

– Vår förhoppning är att kunna rekrytera duktiga medarbetare som söker 
livskvalitet. Då är det viktigt att kunna erbjuda en fin arbetsmiljö. I köpcentret 
finns även ett av södra Sveriges största gym, vilket är ett annat mervärde för 
medarbetarna, säger Pontus och Stellan fyller i:

– Förutom att erbjuda patienterna god tandvård vill vi se patienten ur hela 
hälsoperspektivet. Allt hänger nämligen ihop. Visionen är därför att erbjuda 
andra hälsofrämjande behandlingar tillsammans med lokala hälsoaktörer. 

Hjälp från DAB
Privatkliniken har samarbetat med DAB i många år och inför satsningen på den 
nya kliniken fick man god hjälp bland annat i planerings- och byggfasen.

– De hjälpte oss med dialogen med byggarna. Det är många aspekter att 
tänka på när man utformar ett behandlingsrum och där kom deras erfarenhet 
väl till pass. De gjorde schabloner av stolarna som vi lade ut på golvet för att 
kunna få en uppfattning om utrymmet, var röranslutningar med mera ska fin-
nas och det var till stor nytta, menar Stellan.

Mest nöjda
Mest nöjda är Stellan och Pontus med att de har lyckats skapa lokaler med en 
luftig och avspänd atmosfär med bra och effektivt flöde. Förråden är lättill-
gängliga och receptionen nås från flera håll. Sterilen är lätt att nå utan risk att 
kontaminera något på väg.

– Vi har återinvesterat vinsterna till utveckling av verksamheten och genom 
det bidrar vi dels till ett levande centrum i Karlskrona, dels till att korta patient-
köerna i regionen. Det är vi stolta över, säger Stellan. >>

Den välutrustade 
kirurgavdelningen med 
förberedelse- operations- och 
efterbehandlingsrum nås via 
en sluss och har en egen steril.

Utrustning  
från DAB
OP RUM:

• 2st XO Flex utan Stol och utan  
OP belysning

• 2st unitmonterade  Heliodent 
Plus  Intraoral röntgen

• 1st Dr Mach 150FP takmonterade
• 2st Dr Mach 130F takmonterade
• 1st DÜRR VC45 kirurgisug med 

cart.
• 2st Xios XG Supreme sensorer - 

USB KIT S4 #2 AR

STORA STERILEN:
• 1st Teon+ diskdesinfektor med  

sockelskåp.
• 1st sockelskåp Miele
• 1st DAC Universal S (Touch) MK4
• 1st SRAB vaskavskiljare

TEKNIKRUMMET I GARAGEPLAN:
• 1st Pure Motion M8 med 

sugmotor från EKB 
• 1st Kompressor Durr Quattro 

Tandem 
 

TANDTEKNISKA LABBET:
• 1 st Dentsply Sirona Inlab MCX 5 
• 1 st Dentsply Sirona CEREC 

Primescan AC
• Komplett mjukvara på både 

klinik- och labsidan

I övrigt så var DAB med och flyttade 
hela kliniken från de gamla 
lokalerna. Med i flytten var 5 st 
Sirona C8+ unitar. 

Även Dandent har varit med och 
levererat inredning tilll beh. rum 
och steril.

Mest nöjda är Stellan och 
Pontus med att de har lyckats 
skapa lokaler med en luftig 
och avspänd atmosfär med 
bra och effektivt flöde. 
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Är din härdljuslampa 
“up to date”? 
 
Bluephase PowerCure är en smidig härdljus-
lampa med härdningstid från 3 sekunder. 

Lampan är utrustad med den patenterade 
Polyvision-teknologin vilket innebär att den 
automatiskt känner av rörelser under pågående 
härdning och varnar användaren för felaktig 
hantering genom att vibrera och automatiskt 
förlänga härdningstiden med 10% om det 
behövs. 

Om rörelse riskerar förhindra fullgod härdning 
kommer cykeln avbrytas så en ny cykel kan 
aktiveras.

Kampanjpris

13 500 kr
Ord. pris 16 995 kr

Polywave LED - Härdar alla ljushärdande dentala 
material

• Kort härdningstid - Från 3 sekunder tack vare hög  
 intensitet upp till 3000 mW/cm²

• 10>9 mm ljusledare - För tidsbesparande    
 singelhärdningar

• Extra Pre-Cure program för cementering

• Laddstation med integrerad radiometer - Ger dig   
 kontinuerlig kontroll på lampans intensitet

• Laddstation med Click & Cure - Om du vill    
 använda lampan med direkt strömförsörjning   
 istället för batteri

Innehåll PowerCure System Kit Mixed 
1 x Bluephase PowerCure härdljuslampa 
20 x 0,2 g Tetric PowerFill IVA
1 x 2 g Tetric PowerFlow IVA spruta
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen

Art.nr 165554  Bluephase PowerCure System Kit Mixed

Bluephase PowerCure härdljuslampa

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.
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Rooter X3000
Marknadens snabbaste  
sladdlösa endodontimotor 
 
Det smarta, enkla och kompletta sladdlösa 
endovinkelstycket med inbyggd apexlokalisator passar 
både för den allmänpraktiserande tandläkaren och 
endodontispecialisten.

För att göra användningen av Rooter X3000  så enkel som 
möjligt är den utrustad med tre olika arbetslägen, Single 
Endo motor mode, Endo motor med apexlokalisator mode 
och Apex locator mode.

Tillsammans med FKG filar för maskinell rensning är det 
en oslagbar kombination. Filar med hög flexibilitet och 
hållfasthet mot filbrott.

Naturligtvis kan du också välja att  använda andra kända 
fabrikanters filsystem; roterande eller reciproka.

Mer information hittar du på www.dabdental.se

Paketpris
X3000 Promopack

10 495 kr 
exkl. moms

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.

• 1 st Rooter X3000

• 2 st Promo- pack med 3 filar/fp:  1 st R-Motion Glider,  
1 st R-Motion Shaper 25/.06 och 1 st R-Motion Shaper 30/.04 

• 2 st Promo-pack med 1 st XP Endo Finisher, 25 mm/fp 

Art.nr  107329

Promopack innehåller:
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Lead vocals, guitar, drums – three band members are often 
all it takes to create a good sound. However, orchestra-sized 
ensembles are sometimes more appealing when it comes 
to the big sound experience.

00
73

07
  0

3.
22

everglow.coltene.com

 Ò Daily Business?   
It only takes three to get great results

 Ò Tricky anterior situation?   
The modular shade system always hits the 
right note

 Ò Speed fan or composite artist?  
With BRILLIANT EverGlow you will always 
achieve efficient and esthetic restorations

Universal Submicron Hybrid Composite

BRILLIANT EverGlow®

Start with a trio or whatever combo you want
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TrollByte Kimera har allt du behöver
Kompatibel med de flesta sensorer på marknaden. Den stabila armen gör det enkelt att  
placera sensorn exakt. Den mjukare och flexibla klon gör det möjligt att finjustera  
passformen för att reducera risken att göra hål på sensorskyddet. Endast 3 olika hållare för 
att ta alla typer av bilder. TrollByte Kimera är baserad på förnyelsebar råvara och den är  
fullständigt autoklaverbar.

Klo
Rundade kanter för patientens 
komfort. Flexibel klo för  
finjustering av passform.

Arm
Den stabila armen gör det enkelt 
att placera sensorn.

Siktring
Siktringen är färgkodad och  
passar till alla tre hållare.

Färgkoder för bildtyp:
• Röd - Liggande bitewing
• Blå - Apikala frontbilder och stående bitewing
• Gul - Apikala molarbilder och liggande bitewing 

TrollByte Kimera finns även för  
bildplattor

Ett viktigt steg mot en hållbar produktion.
TrollByte Kimera är baserad på förnyelsebar råvara vilket ger 40%  
mindre miljöpåverkan jämfört med motsvarande oljebaserad produkt, 
enligt processanalys från RISE Research Institutes of Sweden AB, 2017.
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MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

Prime & Bond Active 
Flaska
Universalbonding som kan användas 
med samtliga bondingtekniker och är 
avsedd för både direkta och indirekta 
restorationer. Prime&Bond active 
har förmågan att omedelbart bryta 
ytspänningen på vatten. 
 
Art. nr  680623 4 ml/fp

Köp 2 fp 
AH Plus Jet Syringe 
Refill och få 1 fp AH 
Plus Mixing tips på 

köpet!

AH Plus Jet  
Blandningsspetsar
Blandningsspets till AH Plus för optimal 
och kontrollerad applikation. 

Art. nr 690271 40 st/fp

På köpet

Uppge kod mag221 för att  
ta del av erbjudandena.

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandena.

TrollByte Kimera har allt du behöver
Kompatibel med de flesta sensorer på marknaden. Den stabila armen gör det enkelt att  
placera sensorn exakt. Den mjukare och flexibla klon gör det möjligt att finjustera  
passformen för att reducera risken att göra hål på sensorskyddet. Endast 3 olika hållare för 
att ta alla typer av bilder. TrollByte Kimera är baserad på förnyelsebar råvara och den är  
fullständigt autoklaverbar.

Klo
Rundade kanter för patientens 
komfort. Flexibel klo för  
finjustering av passform.

Arm
Den stabila armen gör det enkelt 
att placera sensorn.

Siktring
Siktringen är färgkodad och  
passar till alla tre hållare.

Färgkoder för bildtyp:
• Röd - Liggande bitewing
• Blå - Apikala frontbilder och stående bitewing
• Gul - Apikala molarbilder och liggande bitewing 

TrollByte Kimera finns även för  
bildplattor

Ett viktigt steg mot en hållbar produktion.
TrollByte Kimera är baserad på förnyelsebar råvara vilket ger 40%  
mindre miljöpåverkan jämfört med motsvarande oljebaserad produkt, 
enligt processanalys från RISE Research Institutes of Sweden AB, 2017.

Köp 1 fp 
Prime&Bond Active 
och få 1 fp Clixdish 

Refill på köpet!

 

AH Plus Jet Refill
Tvåkomponents rotkanalssealer av typen 
epoxyaminpolymer i automixspruta. 
Röntgenkontrasterande. Dimensionstabilt 
med minimal krympning. 4 timmars 
arbetstid. 8 timmars härdningstid.
 
Art. nr  690266 2x15g

På köpet

Clixdish Refill 
 
Förvaringskopp med lock som 
skyddar adhesiven från ljus 
och avdunstning. Ger upp till 
30 minuters arbetstid.

Art. nr 680308 3 st/fp



1 6 D A B  m a g a z i n  1 / 2 0 2 2

Mångsidigt stabilt material som erbjuder en unik kombination av 
fysikaliska och kemiska egenskaper. Det är stabilt, med utmärkt 
styrka, tidseffektivt handhavande och fysikaliska egenskaper liknande 
det naturliga dentinet.

 à Predicta® Bioactive Core stimulerar remenalisering och 
apatitformation: materialet frigör mineraler (kalcium, fosfat 
och fluor) vilket stimulerar bildningen av ett skyddande lager 
mineralapatite 

 à Obegränsat härdningsdjup säkerställer att även de djupaste 
delarna av pelarmaterialet kommer att härdas

 à Innehåller Zirconia för förbättrad preparationsprecision

 à Idealiskt för cementering av stift och pelaruppbyggnad

 à Starkt och stabilt stöd för kronor av zirkonia, porslin och PFM 

 à Finns i olika viskositet och färg

 à Hög röntgenkontrast

En ny universell, dubbelhärdande 
komposit för alla dina behov

En dualhärdande komposit som används för fyllning av alla kaviteter, 
ändå upp till den ocklusala ytan, utan behov av ytterligare skiktning. 
Detta underlättar applicering, minskar behandlingstiden och leder till 
mer stabila material med lägre degradering, läckage samt bibehållna 
mekaniska och fysikaliska egenskaper över tid.

 à Predicta® Bioactive Bulk stimulerar remineralisering och 
apatitformation: Materialet frigör mineraler (kalcium, fosfat 
och fluor) vilket stimulerar bildningen av ett skyddande lager 
mineralapatit

 à Dualhärdande för obegränsat härdningsdjup

 à Finns i olika viskositet och färg

 à Hög röntgenkontrast

 à Klinisk mångsidighet: Rekommenderas för Klass I, II, III,             
IV och V resturationer.

 à Nanofiller för optimal hållbarhet, styrka och hög         
polerbarhet för estetiska resultat

R R

Product reviewed by

S615  Predicta® Bulk-Fill, A1/B1 Shade, 1x 5ml spruta + 20 tips           683370

S616 Predicta® Bulk-Fill, A2/B2 Shade, 1x 5ml spruta + 20 tips          683371

S610 Predicta® Bulk-Fill (LV), A1/B1 Shade, 1x 5ml spruta + 20 tips   683372

S611 Predicta® Bulk-Fill (LV), A2/B2 Shade, 1x 5ml spruta + 20 tips    683373

S600 Predicta® Core Flowable, White, 5 ml spruta + 20 tips           683377

S601 Predicta® Core Flowable, Tooth Shade, 5 ml spruta + 20 tips  683376

S605 Predicta® Core Stackable, White, 5 ml spruta + 20 tips          683375

S606 Predicta® Core Stackable, Tooth Shade, 5 ml spruta + 20 tips  683374

En ny dubbelhärdande komposit  för 
pelaruppbyggnad

ARTIKULATIONSFOLIE

 à Supertunt dubbelsidig artikulationsfolje för exakt oklusal 
precision, endast 33 mikron.

 à Ger konsekvent skarpa, lättolkade märken. Inga falska 
markeringar.

 à Utlöser inte underkäksreflexer som kan snedvrida bettet. 

 à Mycket elastisk - den sträcker sig, men går inte sönder.

 à I  praktiska lådor på 280 folie. 

660916 AccuFilm Röd/Svart Dubbelsidig,  280 st.
660919 AccuFilm Svart Dubbelsidig,  280 st.
660918 AccuFilm Röd Dubbelsidig,  280 st.

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

AccuFilm
®

Köp 4
betala för 3

Gäller alla artiklar på 
denna sida 

Uppge kod mag221 för att 
ta del av erbjudandet
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#1 
VÄRLDENS 
LEDANDE 
MÄRKE INOM 
PROFESSIONELL 
TANDBLEKNING

© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

LÄS MER PÅ 
ULTRADENT.EU

50+ utmärkelser 
inom blekning30+ års 

erfarenhet 100 miljoner ljusare 
leenden

eu.ultradent.blog

Köp 4
betala för 3

Gäller Opalescence GO 6%  
Patientkit Mint & Melon, 2x10 st. 

Artnr. 731423 & 731427
Uppge kod mag221 för att 

ta del av erbjudandet
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TOP DENT CHALLENGE INSAMLING TILL 

Tandläkare utan gränser
För en tid sedan drog vi igång Top Dent Challenge 
igen, med målet att du skulle komma i form 
och att vi tillsammans ska stödja det viktiga 
arbete som Tandläkare utan gränser utför. 
Träningsbilder har börjat komma in, tack för det 
och för ert bidrag! 5% av era ordersummor under 
perioden 1 januari-28 februari gick oavkortat till 
Tandläkare utan gränser. Träningsutmaningen 
fortsätter och resultat redovisas i nästa 
nummer.  Vilka är då Tandläkare utan gränser? 
Hur arbetar dom? Vi har fått svaren från 
Alexandra Rogushina.

Det som en gång var en dröm har sedan 2009 utvecklats 
till en stor och framstående organisation. Tack vare våra 
medlemmar, volontärer och sponsorer har vi kunnat 
underhålla nuvarande, samt starta upp nya, volontärprojekt 
i olika länder. Tandläkare utan gränser, TLUG, är en ideell 
organisation som arbetar för att främja oral hälsa i länder 
där tandvården är eftersatt och kunskapen i munhälsofrågor 
är bristande. Genom såväl direkta som långsiktiga insatser 
jobbar organisationen efter mottot att alla har rätt till 

en frisk mun. Sedan starten har vi skickat i väg över 40 
volontärgrupper och nya projekt är planerade. 
 
Tandläkare utan gränsers arbete går ut på att sprida 
kunskap i tandhälsorelaterade frågor, utbilda barn och 
vuxna i munhygien och god kosthållning, utföra profylaktisk 
tandvård såsom fissurförseglingar och fluorlackningar 
samt bistå med vård i akuta situationer i den mån det är 
möjligt. Med kunskap, regelbundna kontroller, tillgång till 
tandborstar och tandkräm kommer tandvården att övergå till 
mer preventiv och kurativ vård med färre akuta situationer.  
 

Övervakade tandborstprojekt 
För att ytterligare förstärka det preventiva arbetet har vi 
startat upp så kallade övervakade tandborstprojekt i fyra 
av våra projektländer. Den övervakade tandborstningen 
går ut på att alla barnen har en egen tandborste som de 
förvarar i skolan och där de dagligen får borsta sina tänder 
under ledning av en ansvarig lärare. När ett övervakat 
tandborstprojekt startas upp genomförs initialt en 
screening där olika värden registreras för att sedan kunna 
följas upp vid utvärderingstillfällen. I skrivande stund ingår 
ca 2 700 barn i de uppstartade tandborstprojekten och 
uppföljningarna har visat på en förbättring i både plack- 
och gingivalindex vilket medför en förbättrad oral hälsa. 

>>

Fortsätt skicka in era 
träningsbilder! Vi förlänger 
tävlingen och fortsätter vår 
träningsutmaning Top Dent 
Challenge! Läs mer på DABs 
web under kurser & event. Tandläkare utan gränser 

arbetar efter mottot att 
alla har rätt till en frisk 
mun. 

Challenge 2022
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På grund av rådande situation i världen har alla våra projekt fått 
skjutas upp till läget är mer stabilt. Tack vare att vi involverar lokal 
personal har arbetet fortsatt även utan vår närvaro. Hemligheten 
är att bygga på den lokala initiativkraft som finns och erbjuda 
hjälp till självhjälp för att bidra till egen välfärd och undvika en 
beroende ställning till samarbetspartners.

Alla arbetar ideellt
Alla inom organisationen arbetar ideellt, från styrelsen till volon-
tärerna. Styrelsen har i uppdrag att leda och planera verksam-
heten samt att förvalta ekonomin så att långsiktig verksamhet 
kan bedrivas. Vi samarbetar med medlemmar som engagerar 
sig inom olika arbetsgrupper eller åker ut som volontärer. Spon-
sorerna hjälper oss med den ekonomiska delen eller bidrar med 
material, instrument och läkemedel. Vi är därför tacksamma för 
allt stöd som hjälper oss till att skapa fler leenden i världen! 

Om du känner att du vill dela med dig av din tid och kunskap 
så hör av dig! Till många av Dina frågor kan du säkert hitta svar 
under kategorierna ”Frågor & Svar” samt  ”Reseberättelser” på vår 
hemsida. 

Varmaste hälsningar,
Tandläkare utan gränser >>

Frågor & svar om 
att bli volontär
VEM KAN ARBETA SOM VOLONTÄR?
– Vi vänder oss till all tandvårds-
personal, även tandtekniker kan 
bli aktuellt i Tanzania där vi har 
ett litet labb för att utföra enkla 
protetiska tandersättningar. 
Studenter inom tandvårdsyrken 
är välkomna i mån av plats.

VAD GÖR MAN SOM VOLONTÄR?
–  Projekten är inte statiska och 
varierar dessutom från land till 
land. Huvudsyftet är att jobba 
förebyggande för att långsiktigt 
kunna förbättra så väl oral som 
allmän hälsa. Du hittar mera 
information om varje enskilt 
projekt på vår hemsida.

HUR ANSÖKER MAN OM ATT 
ARBETA SOM VOLONTÄR?

–  Du ansöker genom att skicka 
en anmälan till det projekt du vill 
delta i.  

Just nu ingår ca 2 700 
barn i de uppstartade 
tandborstprojekten.

Barnen har en egen 
tandborste som de 
förvarar i skolan och där 
de dagligen får borsta 
sina tänder under ledning 
av en ansvarig lärare. 

Alla inom 
organisationen 
arbetar ideellt, 
från styrelsen till 
volontärerna.

Vill du veta mer? 
 
Aktuella projekt hittar du under 
samarbetsländer på vår web, 
tandlakareutangranser.se
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MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

ELEMENTS  

Gutta Percha Cartridges
Art nr   691459  Light 25 GA 10 st/fp
Art nr   691458 Medium 23 GA 10 st/fp
Art nr   691460 Heavy 25 GA 10 st/fp

Elements IC  
Obturation System
Det nya sladdlösa elements™ IC är det 
senaste kompletta och pålitliga systemet 
som kombinerar Downpack och Backfill. 
Få perfekta och förutsägbara resultat 
snabbare och enklare
Art. nr  107312

Köp Elements IC  
och få en valfri  

Buchanan Hand Plugger 
och en valfri Elements 
Gutta Percha Cartridge 

utan kostnad! 

Vi bjuder på utbildning vid köp av ovan paket.

BUCHANAN  
Hand Pluggers
Rotstoppare

Art nr 532500 nr 0
Art nr 532501  nr 1
Art nr 532502 nr 2 

På köpet

På köpet

Köp 4 valfria 
Simplishade 

och få en 
flaska OptiBond 
Universal utan 

kostnad!

Simplishade
Simplishade - täcker alla 16 VITA-färger med bara 
3 färger! En universal nanohybrid komposit med 
indikationer för klass I-V fyllningar. Varje kapsel 
Simplishade innehåller 0,25 g.

Art nr 681896  Light 20 st 
Art nr 681897  Medium 20 st
Art nr 681898  Dark  10 st
Art nr 681899  Bleach/White  10 st
Art nr 681900  Opaque  10 st

OptiBond Universal
Enkomponents ljushärdande  
universalbonding. Kan användas 
både till totalets och självetsande 
teknik.

Art nr 682564 Optibond Universal, flaska 5 ml 

På köpet

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.
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ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m. 30/6 2022. 

RelyX Universal Resincement
Cementet används separat eller tillsammans 
med Scotchbond Universal Plus Adhesive. 
Finns i  4 färger, har hög röntgenkontrast.

Varje refill innehåller 1 spruta á 3,4 g, 15 st micro 
mixingtips och 5 st förlängningsspetsar.

Art.nr 679480 Färg TR (translucent)
Art.nr 679481 Färg A1
Art.nr 679482 Färg A3 Opak
Art.nr 679483 Färg WO (white opaque)
Art.nr 679484 RelyX Univ Micro Mix Tips, 30 st

Köp 2 
refiller 3M™ RelyX™  

Universal Resincement  
och få 2 fp RelyX Micro 
Mixing Tips (30 st/fp) 

utan kostnad!

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.

3M Scotchbond Universal Plus 

En röntgenkontrasterande själv- och totaletsande 
universalbonding med silan. Enkel applicering för 
både direkta och indirekta indikationer. Binder 
till alla ytor inklusive emalj, dentin, glaskeramik, 
zirkoniumdioxid, ädla och oädla legeringar och till 
kompositer utan ytterligare primer. 

Art.nr 687561   Scotchbond Universal Plus refill, flaska 5 ml
Art.nr 687562  Scotchbond Universal Plus Adhesive Intro Kit
Art.nr 687563  Scotchbond Universal Plus Adhesive Flaska Intro
Art.nr 686236  Filtek Supreme XTE A3B, 20x0,2 g

3M webinarium 18 maj kl 17-18. 
Säkra din cementering 
Vilket cement ska du välja till ditt material och den kliniska 
situationen? Hur ska materialet förbehandlas och vad gör 
jag efter provning? Tips att tänka på för att uppnå bästa 
resultat. Läs mer på DABs webinariesida.

Föreläsare
Lisa Lindström,  
Tandläkare och Clinical Specialist, 
3M Oral Care.

Köp 3 refiller  
3M™ Scotchbond™  

Universal Plus och få  
få 1 fp 3M™ Filtek™  
Supreme XTE A3B  

utan kostnad!

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.

På köpet
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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

ERBJUDANDEN
• Köp 25 implantat och få 5 extra på köpet!
• Köp 100 implantat och få en implantatmaskin  

(art. nr 100118 W&H eller art. nr 177065 NSK ) och en 
kirurgibricka på köpet! 

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet

Innovative  
solutions to 
challenging 
cases

Köp 25
implantat och  

få 5 extra  
på köpet!

Köp 100
implantat och få en  

implantatmaskin och  
en kirurgibricka  

på köpet!
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OsteoBiol GTO® är ett heterologt benersättningsmaterial 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
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Under de senaste åren har både mp3, och ny-
tillskottet GTO, fått stor plats i vår kirurgiska 
verksamhet. Vi förlitar oss på att benuppbygg-
nad fungerar med materialen men främst 
att Osteobiol har god forskning, utveckling 
och säkerhet som grund för sina xenogena 
material. 

Göran Kjeller, David Öhman, Shiva Raoufi Danner, Ulf Nannmark och 
Johan Malmström, Rekonteamet, Oral & Maxillofacial kirurgi, Göteborg

Rekonteamet, Oral & Maxillofacial kirurgi, Göteborg

Erbjudandet gäller Osteobiol Evolution 
Standard,  20 x 20 mm, art.nr 514340 och 
Osteobiol GTO Spruta,  art.nr 514357 och  
Osteobiol MP3 Sprutor, 3 st/fp, art.nr 514300

Köp 4
betala för 3
Uppge kod mag221 för  

att ta del av erbjudandet.

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB
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25% 
Rabatt på valfria  

Hu-Friedy instrument

Uppge kod mag221  
för att ta del av  

erbjudandet.
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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 mag221  

för att ta del av 
erbjudandet.

Köp 4
betala för 3
Uppge kod mag221  

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

Honigum Pro 
Silikonbaserat avtrycksmaterial för avtryck 
av kron och bro, inlay/onlay och implantat.

Art.nr 811156 Honigum Pro Heavy mixstar
Art.nr 811157 Honigum Pro Heavy fast mixstar

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandena.

DMG Retraction Paste 
Innehåller 15% aluminiumklorid.  
Homogen konsistens och lätt att 
applicera. Förpackat i ampuller  
med böjbar spets för lätt åtkomst  
i sulcus.

Art.nr 690060 DMG Retraction Paste 25x0,37g

Köp 5
betala för 4
Gäller Luxacore Z  

Dual AM

Luxacore Z Dual AM 
Dualhärdande komposit för pelaruppbyggnad 
och cementering av rotkanalsstift. Materialet har 
samma ythårhet som dentin.

Art.nr 682770  Luxacore Z Dual AM Light Opak 
Art.nr 682771  Luxacore Z Dual AM A3 
Art.nr 682772  Luxacore Z Dual AM Blue

Innehåller
48 g Luxacore Z Dual, 30 blandningsspetsar,  
20 intraorala spetsar och 10 endospetsar.

Köp 2 st  
Honigum Pro Heavy  

för blandnings- 
maskin och få en DMG 

Retraction paste  
på köpet! Innehåller 

1 x 380 ml Honigum Pro + 10 st MixStar 
blandningsspetsar.

På köpet
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LiSi Block

GC NORDIC
info.sweden@gc.dental

https://europe.gc.dental/sv-SE/

Initial LiSi Block

SKANNA
FÖR

GRATIS
VARUPROV

Fullständigt kristalliserat
litiumdisilikatblock för
CAD/CAM-lösningar

Fräs > Polera > Cementera
initial LiSi Block är ett fullständigt kristalliserat litiumdisilikatblock 
som ger optimala fysikaliska egenskaper utan att behöva brännas. 
LiSi Block har GC's egenutvecklade HDM-teknik (High Density 
Micronization) för att ge hög slitstyrka, jämna kantanslutningar och 
estetiska slutresultat för den digitala tandvården. Detta gör materia-
let till en idealisk, tidsbesparande lösning för chairside-behandlingar 
vid endast ett tandläkarbesök. LiSi Block är även en idealisk bas att 
användas med det målbara färg-och-form keramsystemet Initial IQ 
ONE SQIN.

Rekomendation
vid cementering

G-CEM ONE
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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. 

 

LiSi Block

GC NORDIC
info.sweden@gc.dental

https://europe.gc.dental/sv-SE/

Initial LiSi Block

SKANNA
FÖR

GRATIS
VARUPROV

Fullständigt kristalliserat
litiumdisilikatblock för
CAD/CAM-lösningar

Fräs > Polera > Cementera
initial LiSi Block är ett fullständigt kristalliserat litiumdisilikatblock 
som ger optimala fysikaliska egenskaper utan att behöva brännas. 
LiSi Block har GC's egenutvecklade HDM-teknik (High Density 
Micronization) för att ge hög slitstyrka, jämna kantanslutningar och 
estetiska slutresultat för den digitala tandvården. Detta gör materia-
let till en idealisk, tidsbesparande lösning för chairside-behandlingar 
vid endast ett tandläkarbesök. LiSi Block är även en idealisk bas att 
användas med det målbara färg-och-form keramsystemet Initial IQ 
ONE SQIN.

Rekomendation
vid cementering

G-CEM ONE
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

INTEGO Pro Ambidextrous
 

Du vet väl att du kan beställa Intego Pro i utförandet Ambidextrous som passar lika  
bra för både höger- och vänsterhänta tandläkare! 

Du behöver inte längre nöja dig med halvdana kompromisser där du t.ex. bara flyttar  
sughållaren, utan får nu tillgång till en komplett lösning där både brygga, operations- 
belysning, fontänenhet och assistentenhet på ett ögonblick flyttas över till motsatt sida. 

Omställningen är så otroligt enkel, snabb och smidig att du utan problem ställer om  
utrustningen mellan varje patient om du så vill.

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

Kampanj! 

189.000 kr
Art.nr 116503 

Vårkampanj!  
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Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

Intego Pro TS/CS

- CS eller TS brygga 

- Bestyckning: 

• Bläster 

• Motor BL ISO E 

• Turbinslang 

• Scaler 

- Easypad knappsats 

- C+ Fotkontroll 

- Integrerat automatiskt vattenreningssystem 

- Integrerad kemisk sugslangsspolning 

- LEDlight Plus operationsbelysning 

- Brickbord för 1 bricka 

- Assistentenhet comfort med Touch panel

- Dubbelartikulerande nackstöd 

- Premiumklädsel – valfri färg

Sinius/CS/TS

- Brygga Sinius, CS eller TS 

- Bestyckning: 

• Bläster 

• Motor BL ISO E 

• Turbinslang 

• Scaler 

-  EasyTouch panel

- C+ Fotkontroll 

- Integrerat automatiskt vattenreningssystem 

- Integrerad kemisk sugslangsspolning

- Brickbord för 1 bricka 

- Dubbelartikulerande nackstöd 

- LEDview Plus operationsbelysning 

- Premiumklädsel – valfri färg

 

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

Vårkampanj!  

Vårkampanj!  
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Orthophos S 3D
 –  Perfekt för dig som vill ta  
steget in i 3D världen!

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

•   Komplett utbud av 2D program

•  Inklusive 5 års garanti på  röntgenhuvud  
 och sensorer

•  RCU enhet

•  Sicat Implant 2.0 ingår

Orthophos S är en pålitlig partner, optimerad för 
dagliga utmaningar. Tack vare CsI Plus-sensorn 
med autofokus är du garanterad skarpa bilder 
varje gång, även i anatomiskt svåra fall. Det paten-
terade ocklusalbitblocket positionerar patienten 
automatiskt. För användning på ortodontikliniker 
kan Orthophos dessutom kompletteras med ceph-
arm på höger eller vänster sida.

Vårkampanj!  
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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. 

– WiFi-alternativ för trådlös bildöverföring. 

– Enkelt utbytbar sensorkabel.

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

–  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

Art.nr: 116 554   XIOS XG SUPREME S4 USB KIT #2

Vårkampanj!

Vårkampanj!
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Orthophos SL 3D 
– för dig som kräver bästa resultat 

•    Inklusive 5 års garanti på röntgenhuvud och sensorer

•  RCU enhet

•  Största volymstorlek: 11x10 cm

•  Sicat Implant 2.0 ingår

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

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

ORTHOPHOS SL 3D är en genuin allround-röntgenutrustning som ger dig allt från otroligt skarpa 2D pano-
ramabilder tack vare sin DCS-sensor och ”Sharp Layer” teknologi, till full 3D volym med valbara storlekar. 
Säker och automatiserad patientpositionering tillsammans med SIDEXIS 4 erbjuder ORTHOPHOS SL 3D 
dig ett enkelt arbetsflöde med perfekt resultat. 

Vårkampanj!  
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Fler detaljer.
Högre kliniskt förtroende.

• Överlägsen bildkvalitet med särskild diagnostisk filtrering

• Förbättrat lågdosoptimerat dynamiskt omfång

• Dynamisk skärpreglage för individuell bildanpassning

• Förbättrad USB-dataöverföring

• Enkelt kabelbyte

Avancerad 
Exponering.

Xios AE
dabdental.se

Vårkampanj!  
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Läs mer på: www.dentsplysirona.com/safehygiene
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*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304

DAC Universal S (Touch)
Med helt ny design och utökade funktioner är det nu dags för DAC Universal S att ta 
plats på scen. Med en knapptryckning kan du inte bara se till att dina instrument får 
den skötsel de behöver, utan även uppfylla gällande standarder för infektionskontroll 
och därmed undvika korskontaminering. Så, var rädd om din utrustning, dig själv, din 
personal och dina patienter och välj DAC Universal S. 

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

DAC  
INKL. NITRADEM DC2, 

 MAGASIN  &  6 ADAPTRAR*

76 800 kr  
Art.nr 121330 
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*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304

Art nr. 119156 Lumlyx Care LED - 120 x 120

Lumlyx Care LED är en unik belysningslösning som 
kombinerar optimalt ljus för operation och behand-
ling samt en unik illusionen av naturen.

Lumlyx Care LED har rätt färgåtergivning och ljus-
styrka för att underlätta behandling. Lyfter rummet 
och ger patienten en avledande och lugnande upp-
levelse. Elegant ramdesign gör att armaturen passar 
både hängande samt monterad direkt mot tak.

Dess positiva effekter är:

• Korrekt färgåtergivning

• Harmonisk ljusflöde

• Dagljusbalanserad

• Avledande naturskänsla

• Främjar avkoppling

• Förbättrar upplevelsen under behandling

10%
Rabatt

Carbon Air Nitrilhandske
Svarta nitrilhandskar med ströpplade  
fingertoppar. Mycket god passform och känsla!
 
Art. nr 737582   Carbon Nitril  XS 100 st/fp

Art. nr 737583   Carbon Nitril  S  100 st/fp

Art. nr 737584   Carbon Nitril  M  100 st/fp

Art. nr 737585   Carbon Nitril  L  100 st/fp

Art. nr 737586   Carbon Nitril  XL 100 st/fp

Köp 3
betala för 2
Gäller Carbon Air  

Nitrilhandske svart 

Uppge kod mag221 för att ta del av erbjudandet.
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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

SMART PORT 

114 050 kr  
Art.nr 111146 

SUPER PORT 

146 850 kr  
Art.nr 111149 

SMART PORT  
PREMIUM 

123 395 kr  
Art.nr 111140 
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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 

 

+ 41 31 506 06 06  |  info@bpr-swiss.com

 

 

„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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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

Orthophos E 2D 
- den solida instegsmodellen för den prismedvetne användaren 

 
Orthophos E 2D ger en smidig entré till en värld av digital bildtagning genom pålitliga diagnoser, 
tack vare CSI sensorteknologi och enkelt handhavande.

 
• 2D CSI sensor - För en exakt diagnos tack vare stabil bildkvalitet

• Viktiga 2D-program - För basal diagnostik i 2D

• Säker och beprövad patientpositionering - Med motoriserade stöd för panna och tinning, 
automatisk mätning vid tinningarna, pilotljus och stadiga handtag.

• Kan uppgraderas med Ceph
 
 
Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information.

Vårkampanj!  
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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

Superproduktivitet på liten yta!
Quadros höga lastkapacitet tillsammans 
med dess mycket snabba processer ger 
en enastående produktivitet! 

• Rymlig superellipsformad 18-liter kammare

• Instrumenten snabbt klara för steril 
återanvändning

• Stor informativ och lättanvänd touchpanel

• Släta ytor och 100% öppna tankar för högt 
ställda hygienkrav

• Litet yttermått som sparar plats 

Quadro Bordsautoklav

Art.nr 121000

Quadro tillverkas nu i Sverige
Läs mer på lindermedical.se

0402

Kampanjpris

79 480 kr 
Ord. pris 93 510 kr

Kampanjpris

62 000 kr 
Ord. pris 79 000 kr
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Active Key
– trådlöst hygieniskt tangentbord och mus
Wireless Hygiene Tangentbord & Datormus är den perfekta kombinationen för datorn 
på ditt behandlingsrum. Gjorda för att kunna desinficeras och enkelt placeras där du 
behöver dem, utan besvärande sladdar och med en räckvidd på ca 10 m.

Art.nr: 116063 + 116067 TANGENTBORD & MUS WIRELESS HYGIENE 
Art.nr: 116064 + 116067 TANGENTBORD & MUS WIRELESS MEDICAL

Wireless Hygiene Tangentbord
360º Safeguard mot smuts och vattenstänk. Silikonmembran över tang-
enterna för maximal hygien. Plana tangenter för noggrann ytdesinfek-
tion. Taktila tangenter med lätt anslag, för hård belastning i hygieniskt 
krävande miljöer. Trådlös signalöverföring för flexibel användning.

Wireless Hygiene Datormus
Smart, elegant och hygienisk datormus. Lättanvänd.  
Scrollsensor 360º Safeguard mot smuts och vattenstänk.  
Silikonmembran för maximal hygien. Trådlös signalöver- 
föring för flexibel användning.

 

2 390 kr 

Kontakta DAB Dental för mer info.Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtalspriser.

Att sitta rätt  
är ett sätt att må bra på 

jobbet! Ta hand om andra 
– och dig själv.

1200 kr  
i inbytesrabatt vid  

köp av valfri stol från  
Support Design!
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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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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

Just nu 
har vi ett fint intro- 

duktionserbjudande 
vid köp av nya  

XO Flow
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– Kaps 1100

– Variflex objektiv

– KAPS 45º ergonomisk tub med  
stråldelare

– Steglös zoom

– Systemkamera ingår

KAPS 1100 
Limited Edition

EX

PERIENCE
EXPERIENCE

 
70

YEARS
KAPS

Kampanjpris

197 000 kr 

Odontosurge 4 
En mångsidig och användarvänlig elkirurgiapparat 
för mjukvävnad. Ultrahög frekvensteknik 
eliminerar behovet av neutralplatta. Av/på regleras 
direkt på handstycket så ingen fotkontroll behövs. 
Finns en mängd olika elektroder att välja mellan 
och sju av dessa medföljer som ett start-kit vid 
leverans.

– 2 lägen – koagulerande eller skärande funktion
– Helautomatisk effektanpassning
– Minimal risk för tand- eller benvävnadsnekros
– Eliminerad neutralplatta = Bättre ergonomi
– Eliminerad fotkontroll= Bättre ergonomi
– Handstycke, sladd, hållare, elektroder & ställ 

autoklaverbara vid 135º C

Tekniska data
Frekvens: 27MHz (ultrahög frekvens)
Mått (B x D x H): 173 x 249 x 47 mm
Vikt: 2,7 kg
Art.nr 107901

Kampanjpris

33 850 kr
Ord. pris 44 120 kr 
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BILDSKÄRMAR  
FÖR DENTALVÅRDENS  

ALLA BEHOV

• Exakt återgivning av sv/v och färgbilder tack vare  
 HybridGamma-Teknologi 
• Mycket väl lämpad för diagnostik, panoramaröntgen  
 och käkkirurgi 
• Med flera funktioner för radiologen, såsom Point and  
 Focus, Mouse Pointer etc. 
• Flera fördefinierade användarprofiler (DICOM,   
 CUSTOM, TEXT) 
• Fem års garanti!

GARANTERAD OPTIMAL BILD I FÄRG OCH SV/V 

Art.nr. 120 111 Bildskärm EIZO - RadiForce MX216-SB 21" 2 MP Svart

• Ladda och använd datorn medan du jobbar med USB-C   
 koppling till skärmen
• Få en renare arbetsmiljö, med endast en kabel mellan  
 skärm och dator
• Perfekt till 1-skärmslösningar men passar även som   
 slavskärm vid seriekoppling
• Fördefinierade profiler inklusive DICOM

Art.nr. 120 116 Bildskärm EIZO - FlexScan EV2480 24" Vit USB C

Vårkampanj

11 550 kr
 

LIKA BRA BILD HEMMA SOM PÅ KONTORET 

• Skippa dockan! Koppla nätverk, dator och alla   
 möjliga tillbehör till skärmen
• Anslut upp till tre extra skärmar via Daisy Chain och  
 få din drömarbetsplats
• Perfekt som 1:a skärm i en flerskärmskonfiguration
• DICOM? En självklarhet! Så även 5 års garanti. 

Art.nr. 120 117 Bildskärm EIZO - FlexScan EV2495 24" Vit USB C DS

DET DOCKNINGSLÖSA KONTORET ÄR HÄR!

Vårkampanj

2 950 kr
 

Vårkampanj

4 895 kr
 

MX216 SB

EV2480

EV2495
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15%
Rabatt på Dürr´s 

sortiment av  
Kompressorer och  

sugmotorer.
 

Kontakta DAB Dental för mer info.

Upplev Clair i vår ljussimulator på d-tec.se

Dynamiskt ljus, 
perfekt färgåtergivning

• Vår största ljuskälla 

• Perfekt färgåtergivning 

• Dynamisk dagsljusfunktion ger 

piggare medarbetare 

• Inga skuggor, ingen bländande effekt

• Låg energiförbrukning, minimal 

värmestrålning

• Hygienisk inkapslad konstruktion 

– perfekt för kliniska miljöer

Just nu  
har vi kampanj-

pris på Clair! 
Kontakta DAB 
för mer info.

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!
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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+ 

Teon
Kampanjpris

64 500 kr*
ord.pris 78 940 kr

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 

Teon+
Kampanjpris

109 900 kr* 
ord.pris 119 800 kr* inkl. över– och underkorg    

* inkl. över– och underkorg    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
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Lös DAB’s Sudoku!
Skicka in ditt svar till oss! 

De 10 först inskickade 
(rätta svaren) får var 

sin liten Top Dent svett 
(tränings) handduk.

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 webhandel?
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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www.web2048.com/sv/
2048

1 6 7 5
2 3 1 6 7

7 2
5 7 3 8

6 5 3 4
9 4

7 8 1 9 6
4 8 6 1

#24117 www.sudoku.name

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



Avsändare
DAB Dental AB
Box 423
194 04 Upplands Väsby

B

NYTT VARUMÄRKE  
- nya spännande färger inför våren!

Nyhet!

m
a

ga

zin


