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Drömklinik
Kliv in hos  

Tandvårdshuset 
i Malmö

Kom och träffa 
oss på Swedental 4

Produktnyheter  
från Top Dent 7



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

Vårens nyheter

Här på hemmaplan gör vi på DAB 
allt för at t upprät thålla marknadens 

efterfrågan på framförallt skydds-
utrustning till tandvården.
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Det ska bli så kul att få träffa er 
igen! Varmt välkommen till vår 
monter på Swedental där vi under 
ansvarsfulla former äntligen kan 
träffas igen. 
På mässan kommer vi som vanligt 
att visa ett axplock av vårt sorti-
ment, både på utrustnings- och 
förbrukningssidan.  

Förbrukning
Hos oss hittar du förbrukningsvaror från de 
flesta ledande dentala tillverkarna i världen. 
Du kan t.ex. också få information om våra 
kirurgi- och implantatprodukter av vår egen 
expert Tommy Holmén. Kom och ta del av 
nyheter och fantastiska erbjudanden. 
I vår monter visar också vårt systerbolag 
Åhrén Dental sina produkter, bl. a Healthy 
Smile,  ett eget koncept för tandblekning 
”Du tar avtrycket och vi sköter resten”.

Top Dent
Vi presenterar också produktnyheter från 
vårt eget varumärke Top Dent. Passa också 
på att få veta mer om vår kommande 
träningskampanj som vi stolt lanserar i 
samarbete med Tandläkare utan gränser.

Utrustning
Precis som tidigare mässor har vi ett stort 
utbud av utrusning med oss i vår monter. 
Välkommen om du önskar en demon-
stration eller helt enkelt bara vill titta på 

produktdesign och känna dig för. Går du i 
köptankar kring stol/unit, sterilrum eller 
någon form av röntgenutrusning – tveka 
inte att prata med någon av våra kunniga 
säljare på plats.

Till sist, vill du bara få en paus och vila 
fötterna är du välkommen till vår informa-
tionsdisk för en uppfriskande Slush. 
Du hittar oss i monter A16:31. Varmt  
välkommen! 

I detta nummer av DAB magazin
Missa inte reportaget om  Tandvårdshuset 
i Malmö, där Tandläkare Pär Johansson 
berättar om sin drömklinik där han arbetar 
tillsammans med ett fantastiskt team av 
medarbetare. Läs sid 8-10!
 
Är du i behov av IT-support? Då har vi 
intressant information till dig ”IT-support 
för tandvården”. Läs sid 41!
 
Ett nytt Suduko med svårighetsgrad 
”Svår++” hittar du på sidan 47.  Det kan bli 
något att ”bita” i! Vi önskar dig lycka till! 
 
Och som vanligt – tveka inte att kontakta 
oss om du har några frågor eller funde-
ringar! 
 

Vi ses! 
Med vänlig hälsning 
Vännerna på DAB Dental

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i Magazin 
3, 2021 gäller från 1 november–30 
november. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden och 
upphandlade avtal. Moms, frakt 
och montering tillkommer.  
Ange kod: mag213 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

Vi ses på Swedental!

ANDREAS FÄLTING 
ANSVARIG TOP DENT

Inspirerar till
livslånga leendenm
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Passa på at t få veta mer om vår  
kommande träningskampanj i samarbete 

med Tandläkare utan gränser



22
REGELVERKS- 

FÖRÄNDRINGAR/ 
SPÅRBARHET

HYGIEN BÖRJAR 
MED VATTNET 

EXKLUSIVT HOS  

7
Crystal Tip &  
Natures Tip 

14
Karl Kaps 

Dentalmikroskop 
FGM Opallis Flow 

D+Z Borr 

18 
Hu-Friedy 

30 
Osteobiol 

31 
Southern Implants

43 
BPR Swiss  

45
Getinge Tablo 

LM Linder Medical 
Quadro

Utrustning

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.

33
Nyhet! Dentsply  

Sirona Axeos 

34
CEREC Primemill &  

Omnicam AF Connect 

36
Dentsply Sirona  

behandlingsutrustning 

39
Dentsply Sirona Orthop-

hos SL 3D 

41
Dentsply Sirona  

Orthophos E 2D & S3D  

48
XO Flex behandlings- 

utrustning 

 

8
TANDSTUDIO

MALMÖ 

Tandläkarskräck 
är vår nisch

Top Dent
6

Erbjudanden!

46
Hand & vinkelstycken 

47
Intraoral kamera 

Engångsdiamanter 

EXKLUSIVT HOS   
DAB
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41
IT-SUPPORT FÖR 

TANDVÅRDEN
DAB i samarbete med 
Anidem Computers 

och Almasoft.

Välutbildade 
systemtekniker med 
gedigen kompetens 
inom IT-support för 

just tandvården.

47
SMÅTT & GOTT

Du vet väl att du kan 
handla läkemedel via 

vår webshop? 

Lös DAB’s Sudoku! 
Denna gång Svår ++

Exklusivt hos   

DAB
6

TOP DENT 
ProFlourid

7
NYHET!

Top Dent Kassetter

14
YOUNG

Natures Tip & Insafe

22
SOUTHERN IMPLANTS

Erbjudande
implantat

23
OSTEOBIOL GTO  

Erbjudande

24
HUFRIEDY

Erbjudande instrument

26-27
DENTSPLY SIRONA 

Digitala avtryck

Reportage

4
KURSER & EVENT

Nu vill vi blicka framåt 
och se fram emot att 

träffa er! Vi har så 
smått upptagit några 
kurser och event igen 
men i liten skala med 

säkerheten i fokus. 

8
TANDVÅRDSHUSET 

MALMÖ
Läs om Pär Johansson 

som sedan 2018 
driver sin drömklinik 
tillsammans med ett 
team av fantastiska 

medarbetare. 

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  

 

4
SWEDENTAL

Vi ses på 
Stockholmsmässan 

 i monter A16:31

 

8
MALMÖ

Möt Pär Johanssons 
dreamteam på 

drömkliniken där 
inredning och teknik 

får kosta.

EXKLUSIVT  
HOS DAB

Ange kod mag213 
för att ta del av  
erbjudanden

 

41
NY IT-SUPPORT  

FÖR TANDVÅRDEN
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Följ med på resan mot framtidens tandvård. Ett besök på 
Swedental ger en aktuell och komplett bild av den senaste 
forskningen, nyheter, utveckling och att få umgås med 
såväl branschkollegor som leverantörer.  
 
Varmt välkomna till vår monter! 

Swedental
MONTER A16:31

17-19 NOVEMBER 
STOCKHOLMSMÄSSAN 
 
MÄSSANS ÖPPETTIDER: 
ONSDAG 9.30-17.30  
TORSDAG 9.30-17.30  
FREDAG 9.30-17.30 

För mer info se 
dabdental.se 
under kurser  

& events

Registrering till Swedental
På grund av säkerhetsföreskrifter kring 
Covid-19 så kommer det enbart att finnas 
registrering online för entrébiljetter! Du 
måste även uppge vilken dag du ska 
besöka Swedental. 

Läs mer och registrera dig på swedental.se. 
Vi ses!

Vi ses i monter

A16:31
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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! 

25 nov 2021, Malmö

 
SAKNAR DU E-POST  

FRÅN OSS?

Det beror antagligen på att du 
inte meddelat att du önskar 

marknadsföring från oss i sam-
band med att GDPR togs i bruk. 
Gå gärna in på  vår web under 

OM DAB/ Samtycke  
och fyll i att du önskar få utskick 
per mail och post så missar du 
inga erbjudanden, kurser och 

event i fortsättningen.

LÅT TANDVÅRDSSTÖDET 
BLI TILL HJÄLP I DIN  
KLINISKA VARDAG!

Välkommen till en digital  
föreläsning där ni själva väljer 

dag och tid som passar er!
 

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  
praktiska 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 föreläsningen 

efter era önskemål.

Läs mer på  
dabdental.se  
under kurser  

& events

VA R M T
V Ä L K O M N A  
till våra

julmarknader

Nu är det snart jul igen, och vi 
bjuder in dig till våra traditionsen-

liga julträffar. Vi bjuder på glögg 
och julmat. Under kvällen har du 
möjlighet att handla till extra bra 

priser – gäller exklusivt för dig 
som är på plats! Få tips och råd 
från våra bästa leverantörer och 
sist men inte minst umgås med 

dina kollegor!

1/12 2021, MALMÖ,  
DAB DENTAL, HJULHAMNSG 3

8/12 2021, LINKÖPING 
LOKAL MEDDELAS SENARE

9/12 2021, STOCKHOLM, 
DAB DENTAL, NYBROGATAN 69

Läs mer & 
anmäl dig på 

vår web

För mer info se 
dabdental.se 
under kurser  

& events
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Top Dent Pro Flourid
Desensitizing Fluoride Varnish är en av värl-
dens mest använda fluorlacker för behand-
ling och försegling av dentin-/emaljytor – nu i 
en mycket prisvärd Top Dent förpackning. 

Art.nr 731183  (10 ml/fp)

MILJÖVÄNLIG ENGÅNGSAPPLIKATOR 
Top Dent Micropensel Bio
Applikator tillverkad av ”fossilfritt” PLA (vete),  
2 mm spets, böjbar. Förpackad i pappersask.
Art.nr  681756  (100 st/fp)

Köp 3
betala för 2

Gäller  Top Dent Pro Flourid 
och Micropensel Bio 

Uppge kod mag213 för att 
ta del av erbjudandet

Köp 3
betala för 2

Gäller  Top Dent  
OptraGate 

Uppge kod mag213 för att 
ta del av erbjudandet

KONTROLL MED  
Top Dent OptraGate®

Underlättar åtkomst för behandlaren på ett 
behagligt sätt för patienten.

Enklare fuktkontroll motverkar blod- och 
salivkontamination vid behandling
Art.nr 703710 - 703712  (80 st/fp)

Kontakta kundtjänst eller säljare för gratis prov.
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Top Dent Kassetter  
Bricka för 5 eller 8 instrument. 
Tillverkad av fiberförstärkt svart 
plast. Instrumentkassetterna har 
säkerhetsskydd vid arbetsdel och plats 
för silikonkodknappar. Silikonknappar 
undertill gör att kassetten står stadigt på 
plats utan att glida. Autoklaverbar.

Top Dent Kassett för 5 instrument  
180 x 86 x 26 mm  416601

Top Dent Kassett för 8 instrument  
180 x 136 x 26 mm  416600

Nyhet

Top Dent Handinstrument
Instrument med silikonhandtag och stålskodd 
anslutning till arbetsdel ger förbättrad hygien vid 
rengöring.

Art.nr 540079-540115

Köp 
 Top Dent handin-

strument för 1000 kr 
och få en av våra nya 
instrumentkassetter 

utan kostnad!



En arkitektritad 
dröm på Österlen

>>
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Redan ett år efter sin tandläkarexamen 2010 kände 
Pär Johansson att han var redo för att driva en egen 
verksamhet. Han köpte då en mindre praktik 2011, som 
snabbt följdes av ytterligare två förvärv. 2016 köpte 
han en fastighet med målet att skapa sin drömklinik 
och 2018 flyttade alla tre klinikerna dit under namnet 
Tandvårdshuset i Malmö.

Att Pär har en stark drivkraft och tydlig vision framgår snabbt när 
man talar med honom. Det förklarar han med sin bakgrund som 
friidrottare och tävlingsmänniska.

  – Jag gillar att jobba intensivt och ha många projekt parallellt. 
Men målet att få skapa ett framgångsrikt tandvårdshus hade jag 
inte klarat utan mitt fantastiska team av medarbetare som är 
med på resan. Jag vill inspirera mina medarbetare till att det ska 
vara roligt att arbeta med tandvård. Våra patienter känner av vår 
yrkesglädje, vilket skapar en god och avslappnad stämning.

 
Stor fastighet

Fastigheten är på 1050 kvadratmeter i tre våningar. Den byggdes 
1991 och ligger i närheten av Mobilia i Malmö. Klinikens arbetsytor 
är utformade för att skapa en effektiv och ergonomisk arbetsmiljö, 
medan de allmänna ytorna skall skapa en stämningsfull miljö både 
för patienter och personal. I bottenvåningen finns ett inhyrt tand-
tekniskt laboratorium, Ultra Dental, som Tandvårdshuset har ett nära 
samarbete med, plus ytterligare en hyresgäst. Kliniken huserar än 
så länge på övre plan. Receptionen och steril finns i mitten, som ett 
nav, och härifrån når man alla behandlingsrum och väntrum. 

 – Logistiken är viktig på en tandvårdsklinik. Med en genomtänkt 
planlösning och modern utrustning är det lättare att bedriva säker 
och hygienisk vård. Vi har valt att inreda väntrummet mer som en 
lyxig hotellreception än ett klassiskt väntrum. Det är golv av kalk-
sten, väggar i träpanel, mycket textilier och möbler i dansk design. 
Även belysningen är omsorgsfullt planerad för att skapa stämning 
med rätt färgtemperatur och ljusstyrka. Utöver detta samarbetar 
vi med en florist som kommer varje vecka och sköter växterna och 
byter blomsterarrangemangen. I vårt fikarum har vi en levande, 
naturlig växtvägg som ger ett lugn. Det känns som att gå in i en oas. 

Exempel på andra trivselfrämjande åtgärder är ett gym i källaren. 
Massage och träning med inhyrd PT är något som de anställda får 
tillgång till varje vecka. 

 – Vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen, den är som ett andra 
hem, och därför är det viktigt att vi trivs. 

>>

TANDVÅRDSHUSET I MALMÖ 

Drömklinik där 
inredning och 
teknik får kosta

TEXT: ROXX   FOTOGRAF: ANDREAS SVENSSON 

DAB PÅ BESÖK  >>

Pär Johansson med 
sitt dreamteam på 
Tandvårdshuset i Malmö.

Kliniken är välplanerad 
med modern inredning 
och med senaste 
tekniken.

Med en genomtänkt 
planlösning och modern 
utrustning är det lättare att 
bedriva säker och hygienisk 
vård. 
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V i har valt  
att inreda väntrummet 

mer som en lyxig 
hotellreception än ett 
klas siskt väntrum.. 

Pär Johansson
Tog Tandläkarexamen 2010 
och började driva sin egen 
verksamhet redan 2011. Han vill 
inspirera sina medarbetare till 
att det ska vara roligt att arbeta 
med tandvård. 
 -  Våra patienter känner av vår 
yrkesglädje, vilket skapar en 
god och avslappnad stämning.

Sedan 2018 driver han sin 
drömklink Tandvårdshuset i 
Malmö tillsammans med ett 
team av fantastiska medarbe-
tare.

 – Vi tillbringar mycket tid på 
arbetsplatsen, den är som ett 
andra hem, och därför är det 
viktigt att vi trivs.

Exempel på trivsel-
främjande åtgärder är 
ett gym i källaren. 

>> Malmö
Tandvårdshuset 
ligger i närheten av 
Mobilia Köpcentrum 
i Malmö. 

Kliniken
tandvardshuset.se
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>>

På Tandvårdshuset 
finns den allra senaste 
utrustningen och 
tekniken till glädje för 
både patienter och 
personal.

Eftersom både jag och Kristin, min fru som också är tandläkare, arbetar här är 
vi förmodligen mer motiverade att ta högre kostnader för inredning och trivsel än 
ett företag som har externa ägare.

Pålästa patienter
Det är inte svårt att gissa att Pär även väljer den främsta tekniken och utrust-

ningen, och han har samarbetat med DAB sedan den första kliniken köptes in. 
 – DAB har levererat alla maskiner. Vi var bland de första klinikerna som hade 

en skiktröntgen och vi har till exempel en scanner för digitala avtryck. Alla stolar 
är försedda med en bildskärm där vi kan visa och förklara på ett pedagogiskt sätt 
hur och varför vi kan, eller inte kan, utföra en viss behandling.  Under alla år har vi 
fått en otroligt god support och service från DAB. Det är viktigt för oss när vi väljer 
leverantör. DAB har varit med som bollplank i valet av vissa tekniska produkter 
och medverkat i framtagandet av installationstekniska ritningar.

 – Hög kvalitet på utrustningen är A och O för att bedriva en god tandvård. Det 
är också roligare att arbeta när man har bra utrustning. Idag är dessutom patien-
terna väl pålästa om tekniker och material och det händer att patienter mejlar 
och frågar om vår utrustning innan de väljer att boka en tid hos oss.  

 – Jag har även valt DAB som huvudleverantör av förbrukningsvaror. De har ett 
stort och brett sortiment med hög leveranssäkerhet. Eftersom deras lager finns 
i Sverige får jag mina leveranser dagen efter vi lagt vår beställning. Det är viktigt 
för oss!

Potential att växa
Tandvårdshuset i Malmö har för tillfället tre tandläkare, fem tandsköterskor 

och fem tandhygienister. Rekrytering av ytterligare en tandläkare och tandskö-
terska pågår. Med en patienttillströmning om drygt fem nya patienter per dag 
och ett helt våningsplan till som kan inredas, finns potential för tillväxt.

 – Tidigare hade jag visioner om fler tandvårdshus, men det har jag lagt åt 
sidan. Nu fokuserar jag på att utveckla och skapa en riktigt bra klinik här i stället. 
Med två små barn så värdesätter jag ledig tid mer nu, även om jag trivs med att 
ha mycket att göra och alltid sätter upp nya mål för mig själv.

Utrustning  
från DAB
7 BEHANDLINGSRUM
–  5 st Dentsply Sirona Sinius

–  1 st Dentsply Sirona Intego Pro

–  1 st Sirona C4+
– Samtliga rum utrustade med 

Intraoralröntgen DS Heliodent Plus
– D-Tec belysning Cloud samt några 

äldre D-Tec belysningar

SCANNER
– 1st Dentsply Sirona Prime Scan

STERIL
–  2 st DAC Universal

–  2 st Miele G7862 Diskdesinfektorer

–  1  st Getinge Quadro Avanti Autoklav
–  1 st NitraSeal svets

TEKNIKRUM
–  Kompressor: Dürr Quattro tandem
–  Sugsystem: PureMotion M8

TANDTEKNISKA LABBET:
–  1 st fräs Dentsply Sirona MCX5
–  1 st sintringsugn DS Pro Fire

Tips från Pär 
 
Hög kvalitet på utrustningen 
är A och O för att bedriva en god 
tandvård. Det är också roligare 
att arbeta när man har bra 
utrustning.

DABs personal har varit 
med från start och varit 
både bollplank och 
tekniskt kunniga.

Det sparar både tid och pengar 
att förenkla beställnings-
rutinerna med DAB Shop. 
Dessutom ordning och reda i 
förrådet.
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Variolink  
Esthetic DC 
Dualhärdande kompositcement för permanent 
fastsättning av keramer och kompositrestaurationer. 
Inlay, onlay, kron och bro. Innehåller Ivocerin, den 
patenterade initiatorn. Använd Try-In-pastorna för att 
på ett enkelt sätt simulera fram rätt färg.

Art.nr 679034 Variolink Esthetic DC Light 9g 
Art.nr 679035 Variolink Esthetic DC Neutral 9g 
Art.nr 679036 Variolink Esthetic DC Warm 9g

Uppge kod mag213  
för att ta del av erbjudandet

KÖP 3 FÖRPACKNINGAR
Tetric Prime Cavifil i valfri färg och få  
1 OptraGloss Composite Kit på köpet.
Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.

OptraGloss 
Composite Kit
1 stegs polersystem för kompositer och  
keramer.

Art.nr 487071

På köpet

Tetric Prime  
Cavifil
Ljushärdande röntgenkontrasterande  
komposit med utmärkta hanteringsegenskaper 
och mjukare konsistens, för anteriora och 
posteriora fyllningar i skikt om 2 mm.

Art.nr 680881 TETRIC PRIME  A1  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680882 TETRIC PRIME  A2  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680883 TETRIC PRIME  A3  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680884 TETRIC PRIME  A3,5  20 x 0,25g/fp

Köp 3 Tetric  
Prime Cavifil få  

1 OptraGloss  
Composite Kit

På köpet

OptraDam Plus 
kofferdam Sortiment 
Anatomiskt utformad kofferdam med integrerad  
hållare. Talkfri latex. Ingen klammer behövs.

Art.nr 600508 80 st/fp (40 st regular, 40 small)

Köp 1 fp  
Variolink Esthetic 

DC och få 1 fp 
OptraDam Plus  
Sortiment på  

köpet!
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E N  N Y  D I M E N S I O N

LED-HÄRDLJUSLAMPA MED
BRETT VÅGLÄNGDSSPEKTRUM

Follow us!
ULTRADENT.COM/EU

© 2021  Ultradent Products, Inc. All rights reserved.
eu.ultradent.blog

EFFEKTIV  
RENGÖRING FÖR 
EN FRÄSCHARE 
KÄNSLA

*IQVIA, Consumer Health National Sales Audit, Sweden, Dental Floss (Pharmacies), value sales, MAT week 20 2021.       

MJUK TOPP AV TERMOPLAST (TPE)

TREKANTIG FORM
Utformad efter formen  
på tändernas mellanrum 

LÅNGT BÖJT HANDTAG

PLACKERS GENTLE PICKS

PLACKERS REFILLER FÖR ELTANDBORSTAR

PLACKERS GUMMITANDSTICKOR TAR EFFEKTIVT OCH  

SKONSAMT BORT PLACK OCH MATRESTER MELLAN TÄNDERNA

Kan användas av alla som har utrymme mellan tänderna

Plackers eltandborsthuvuden passar de flesta av  
Oral-B’s eltandborstar* och finns i 5 varianter

BÖR HA  
EN PLATS PÅ 

MIDDAGS-
BORDET  

LJUSARE  
BORSTSTRÅN 

INDIKERAR  
BYTE

*Kompatibla med de flesta Oral-B eltandborstar men passar inte till Oral-B Vitality Sonic®, CrossAction Power®, 
Oral-B Sonic Complete®, Oral-B Complete®, 3D White®, eller Pulsonic®.

TOTAL CLEAN
Når djupt på 

svåråtkomliga 
ställen. Strån i 
flera nivåer för 

effektivare 
rengöring.

WHITENING
För vitare

tänder. Special-
format borst- 
huvud för ren-

göring av ytliga 
missfärgningar.

PERFECT 
ANGLE
Vinklade 

borststrån 
som når ännu 
djupare mellan 

tänderna.

SENSITIVE
Anpassad  

för känsliga 
tänder och 

tandkött. Extra 
mjuka och  

tunna strån.

TOTAL FLOSS
Lameller i  
gummi för  

djupare ren-
göring mellan 

tänderna.

PL
A

21
09

03
SE

1

Perrigo Sverige AB, 08-59 00 29 00.              

PLACKERS TANDTRÅDSBYGLAR PLACKERS DENTAL BRUSH

*IQVIA, Consumer Health National Sales Audit, Sweden, Dental Floss (Pharmacies), value sales, MAT week 20 2021.
**Ej Plackers Kids.

ALLA TANDTRÅDSBYGLAR HAR:

• SUPER TUFFLOSS®-tråd som är extra stark
• Ergonomiskt handtag i 100% återvunnen plast
• Inbyggd tandsticka** för att enkelt ta bort matrester

ORIGINAL
Originalet 

för enkel och 
effektiv  

rengöring.

SENSITIVE
Tunnare och  
mjukare tråd.

Resefodral.

TWIN
Två trådar för 
dubbel effekt.

Mintsmak.

KIDS
Mindre  

format för  
små munnar.

Från 7 år.

GRIP
Längre hand-
tag med böjt 

huvud.

Mintsmak.

PLASTTÄCKT METALLTRÅD
För skonsam rengöring av 
plack mellan tänderna

HITTA RÄTT STORLEK
• Finns i 5 olika storlekar från XS (0,4 mm) upp till XL (0,8 mm)

• Storlekar och färger följer internationell standard

• 2-3 olika storlekar kan behövas då tandmellanrum kan variera

FLEXIBELT OCH SMIDIGT 
Handtag som ger bra grepp

PLACKERS MELLANRUMSBORSTAR HJÄLPER DIG ATT 
EFFEKTIVT AVLÄGSNA PLACK OCH MATRESTER  

MELLAN TÄNDERNA
Passar till större tandmellanrum

EKONOMI-
FÖRPACKNING

24 STYCKEN

BESTÄLL 
SAMPLES 

via DAB Dental:  
info@dabdental.se  

eller telefon:  
08-506 505 05

Köp 4
betala för 3

Gäller  Plackers 
Uppge kod mag213 för att 

ta del av erbjudandet

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet

PLA211022SE1

Etanolbaserad gel för handdesinfektion som är 
återfuktande och anpassad för upprepad användning. 
Verkningstid 30 sek. Uppfyller standards EN14476, 
EN14885, EN13727, EN13624 och EN1500.

Verkningsspektrum baktericid, tuberkulocid,  
fungicid och virucid.

Art.nr 735435 Virofex Virogel Handdesinfektion 50 ml 
Art.nr 735436 Virofex Virogel Handdesinfektion 500 ml

Köp  
förbrukning för  

5 000 kr 
Och få 10 st 

Handdesinfektion
500 ml på köpet! Köp  

förbrukning för  

 10 000 kr 
Och få 30 st 

Handdesinfektion
500 ml på köpet!

Köp  
förbrukning för  

 3 000 kr 
Och få 20 st 

Handdesinfektion
50 ml på köpet!

Art.nr 735436

Virofex ViroGel 
Handdesinfektion
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E N  N Y  D I M E N S I O N

LED-HÄRDLJUSLAMPA MED
BRETT VÅGLÄNGDSSPEKTRUM

Follow us!
ULTRADENT.COM/EU

© 2021  Ultradent Products, Inc. All rights reserved.
eu.ultradent.blog

Kampanjpris

6 900 kr 

Art.nr. 164766 VALO GRAND LED CORDLESS BLACK
Art.nr. 164767 VALO GRAND LED CORDLESS SAPPHIRE
Art.nr. 164768 VALO GRAND LED CORDLESS RED ROCK
Art.nr. 164769 VALO GRAND LED CORDLESS MIDNIGHT

 
Uppge kod mag213 för att 

ta del av erbjudandet
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Natures Tip 
Det miljövänliga alternativet. Producerat av 100% 
nedbrytbara  och förnybara material. Baserat på 95% 
biokarbon ger minimalt klimatavtryck. 

 
105277  NATURES TIP HP REGNBÅGE KORT   1000 ST 
105279  NATURES TIP HP REGNBÅGE KORT   200  ST

Crystal Tip
  
Engångskanyler för kombinationssprutor som eliminerar 
korskontaminiering. Total separering av vatten och luft, 
inget läckage. 

Artikelnr.  Beskrivning
105242  CRYSTAL TIP HP REGNBÅGE KORT   250 ST
105243  CRYSTAL TIP HP VIT KORT    250 ST
105244  CRYSTAL TIP HP BLUE KORT   250 ST
105245  CRYSTAL TIP HP BULK REGNBÅGE KORT  1500 ST
105246  CRYSTAL TIP HP BULK VIT HP   1500 ST
105247  CRYSTAL TIP HP BULK BLÅ KORT   1500 ST
105248  CRYSTAL TIP HP BULK LILA KORT  1500 ST

 

Artikelnr.  Beskrivning

Young Innovations Europe GmbH I Kurfürsten-Anlage 1
69115 Heidelberg I Germany I www.microbrush.eu

Köp 2 fp  
Bulk 1000-1500 st 
och få 2 fp refill  
200-250st eller  
2 adaptrar och 

 O-ring kit.

S A F E R  S H A R P S  S Y S T E M

Young Innovations Europe GmbH   |   Kurfürsten-Anlage 1 
69115   Heidelberg    |   Germany   |   www.insafedental.co.uk 

Håller dig "inSafe hands"  
för att undvika nålstickskador 
inSafe ger ett fullständigt skydd från början av  
tandbehandlingen och tills dess att nålen kasseras. 

Den specialdesignade sprutan skyddar nålen  
hela tiden och den specialgjorda behållare för 
vassa föremål avlägsnar den kontaminerade  
nålen på ett helt säkert sätt.

Nålen skyddas med 
förseglingsbar hylsa

Val av handtag och 
aspirationstyp

Överensstämmer med HSE:s 
och EU:s regler för säkrare 

hantering av vassa föremål

Autoklaverbar  
spruta

InSafe A5 Ad.qxp_Layout 1  22/06/2021  14:34  Page 1

500220   INSAFE INJEKTIONS SPRUTA T-TRYCKE 
500222   INSAFE KANYLADAPTER BLÅ 250ST
500224   INSAFE KANYLBEHÅLLARE

Köp  
3 sprutor INSAFE 

 INJEKTIONS SPRUTA 
T-TRYCKE (art.nr 500220) 
och få 1 fp kanyladapter 

och 1 kanylbehållare
på köpet!

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandena.
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MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

Ceram X Spectra ST-HV 
Intro Kit Kapslar
Ljushärdande nano-hybridkomposit med 
både organiskt och oorganiskt material.

Varje ampull innehåller 0,25 g.
 
Art. nr 685562

Pistol
Dentsply Sirona Pistol för ampuller.

Art nr 680275

Köp 1 fp 
Ceram X Spectra 

ST-HV Intro Kit 
Kapslar och få en 
Dentsply Sirona 

pistol för ampuller 
på köpet!

AH Temp kit
Temporär rotkanalssealer på kalciumhydroxidbas för 
direktapplicering i rotkanalen. AH Temp har en tillsats av 
polyetylenglykol (PEG) som binder vatten och gör att pastan 
förblir krämig. Röntgenkontrasterande.

Art nr 690300 4 x 0,75 ml, 2 x 10 st kanyler/fp
Art nr 690301 AH Temp Kanyler, 2 x 10 st

Köp 2 fp 
AH temp kit  
(art.nr  690300) 

och få 1 fp AH Temp  
kanyler 2 x 10 st  

på köpet!
(art.nr  690301)

På köpet

Uppge kod mag213 för att  
ta del av erbjudandena.

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandena.
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Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet

Art.nr 679568  PANAVIA V5 UNIVERSAL STANDARD KIT 
Art.nr 679569  PANAVIA V5 KLAR STANDARD KIT

Art.nr 679611  PANAVIA SA CEMENT UA A2 VALUEPACK 3 X 4,6 ML
Art.nr 679612 PANAVIA SA CEMENT UA TR VALUEPACK 3 X 4,6 ML

Köp 5
betala för 4

Gäller Panavia V5 Refill 
Uppge kod mag213 för att 

ta del av erbjudandet

Köp 5
betala för 4

Gäller KATANA Block 
Uppge kod mag213 för att 

ta del av erbjudandet

Art. nr 115485-115962

Köp 5
betala för 4

Gäller Panavia SA Cement 
Valuepack 

Uppge kod mag213 för att 
ta del av erbjudandet

29 kr/st 
Vid köp av 12 st 

Gäller Flux Original  
Cool Mint 
Art. nr 729055

Flux Munskölj Original
Flux är en fluorsköljvätska som stärker tandytan 
och ger starka tänder. Regelbunden användning 
förebygger karies. Rekommenderas som ett 
komplement till tandborstning. Cool mint har en 
koncentration på 0,2 % NaF

Art. nr 729055 FLUX ORIGINAL COOL MINT 500ML

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet

KATANA Block

PANAVIA SA Cement

PANAVIA V5
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GC NORDIC
info.nordic@gc.dental

www.gcnordic.com

G-ænial Universal Injectable

Forma och konturera när du injicerar
Eftersom G-ænial Universal Injectable  inte rinner iväg eller ändrar form 

när det injiceras har du fullständig kontroll och kan adaptera, forma och 

konturera samtidigt som du injicerar. Det gör att arbetet går snabbt och 

smidigt. Materialet adapterar perfekt till kavitetens botten vilket gör att du 

enkelt kan bygga upp konturer, kuspar och till och med approximala ytor.

3 steg i 1 
– forma och 

konturera när 
du injicerar

Böjhållfasthet

GC:s världsledande fillerteknik har gjort det möjligt för oss att utveckla ett 

injicerbart material som är betydligt starkare än de flesta konventionella 

kompositmaterialen i pastaform. Tänk att en komposit som är mer flytande 

till sin konsistens faktiskt är det starkaste alternativet!

Utomordentligt 
starkt och  

tåligt

Vårt starkaste restaurationsmaterial någonsin*

MPa

0 50 100 150 200

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

*baserat på tester enligt ISO 4049

G
C 

R&
D

 D
at

a 
on

 fi
le

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

Erbjudande 3+1
Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet
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S1 SYSTEM
Reciprokerande endodontisystem 

 www.sendoline.com  

Du behöver endast en fil - S1 Plus

Effektiv behandling av rotkanaler 
med Calasept® Endoline.
Ett välkänt och användbart sortiment av produkter för 
korrekt behandling av rotkanaler för allmäntandläkare 
och specialister inom endodonti.

Sikta in dig på källan till din patients smärta! 

Product reviewed by

-Testar varje tand separat
-Hanteras med en intuitiv knapp
-Flertalet inställningar för att passa dina
 personliga preferenser
-Självkalibrerande för att komma igång 
 snabbt och enkelt
-Ergonomisk design   
 
-Fyra olika autoklaverbara sonder (inklude-
rade) för att enkelt kunna nå alla tandytor
-Standard 9V batteri, lätt att byta på kliniken

När perkussionstest, is, värme och röntgen 
inte är till tillräckligt, kan elektronisk 
stimulering vara det diagnostiska redskapet 
som behövs för att fastställa anledningen 
till din patients obehag. Det är där Digitest 
3 kommer in.

Hur den fungerar 
Digitest 3 stimulerar tanden elektroniskt 
för att testa vitaliteten. Genom att jämföra 
responsen på stimulansen av den skadade 
tanden med responsen från en frisk tand 
som utsätts för samma stimuli, kan du 
identifiera orsaken till patientens smärta.

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

• Snabbverkande
• Ny akvamarinblå färg gör materialet 
  lätt att se och skölja bort
• 23% aluminiumklorid

Art. Beskrivning  

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

Art. Beskrivning

683378 Predicta Desensitizer, 3x3ml sprutor, 30 tips, 50 microbrush 1 blandningskopp
683379 NY! Predicta Desensitizer, 1x3ml spruta, 10 tips, 15 microbrush, 1 blandningskopp

Nya Predicta Desensitizer förändrar behandlingen av hypersensibla tänder. 
Med nästa generations kemi är materialet både biokompatibelt och bioaktivt. 
Vilket betyder att Predicta Desenstizer avger kalcium och fosforjoner på den 
behandlade ytan för att stimulera hydroxylapatitkristaller att formera sig i
mickrosprickor i emaljen, såväl på behandlade dentinytor som dentintubuli. 
Resultatet ger en snabb och kraftfull minskning av besvären.

Predicta Desensitizer påverkar inte bindningsstyrkan till dentin på självet-
sande adhesiver eller kompositer.

Framställt för att behandla 
sensibilitet orsakad av:
• Exponerat dentin
• Blekning
• Scaling och rotplaning
• Känslighet på grund av 
  gingivala retraktioner

Art.107525 Digitest 3, 4 sonder, jordkabel, läppkrok, batteri

Erbjudande 

15%
rabatt

Erbjudande 

20%
rabatt

Erbjudande 

20%
rabatt

Uppge kod  
mag213 för att ta del av 

erbjudandet

Uppge kod  
mag213 för att ta del av 

erbjudandet
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S1 SYSTEM
Reciprokerande endodontisystem 

 www.sendoline.com  

Du behöver endast en fil - S1 Plus

Effektiv behandling av rotkanaler 
med Calasept® Endoline.
Ett välkänt och användbart sortiment av produkter för 
korrekt behandling av rotkanaler för allmäntandläkare 
och specialister inom endodonti.

Köp 2 valfria  
burkar  Calasept  

eller Calasept Plus  
(artnr: 690277 eller 690284) 
 och få valfri Calasept 
Spolkanyl på köpet! 

(artnr: 503961 eller  
503962).

 
Köp  

S1 Start Up Set   

8 900 kr    
och få en fp SendoSeal 

på köpet! 
(värde ca 2 000 kr )

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet
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ERBJUDANDEN

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 679481 Färg A1
Art.nr 679482 Färg A3 Opak
Art.nr 679483 Färg WO (white opaque)
Art.nr 679480 Färg TR (translucent)

3M Scotchbond Universal Plus 

En röntgenkontrasterade själv- och totaletsande 
universalbonding med silan. Enkel applicering 
för både direkta och indirekta indikationer. Bin-
der till alla ytor inklusive emalj, dentin, glaskera-
mik, zirkoniumdioxid, ädla och oädla legeringar 
och till kompositer utan ytterligare primer. 

Art.nr 687561   Scotchbond Universal Plus refill, flaska 5 ml

Köp 3  
refiller 3M™ RelyX™  

Universal Resincement  
och få 1 extra refill  

utan kostnad!

Köp 3 refiller  
3M™ Scotchbond™  

Universal Plus och få  
en extra refill utan  

kostnad!

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.

Gäller t.o.m. 31/12 2021. 
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Opallis FLOW
Flytande komposit för bl. a fissurblockering 
och underfyllningar. Tixotrop konsistens 
som flyter ut bra i kaviteten. Fillerpartiklar 
av barium- aluminium-silikat tillverkade av 
Schott glass. Hög röntgenkontrast. Finns i 
VITA-skalans färger.

Art.nr 681590-681597 Opallis Flow spruta 2g

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 mag213 för att ta del av erbjudandet.

Opallis kapslar
Hög estetisk hybridkomposit för hela bettet.
Fyra olika nyanser av translucence förenklar  
arbetet med högestetisk tandvård. Låg poly-
merisationskrympning och hög röntgenkon-
trast. Finns i VITA-skalans färger.

Art.nr 681651-681677 Opallis kapslar 20 x 0,2g

Kampanjpris

295 kr 

Kampanjpris

249 kr 

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.
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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

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

Go to southernimplants.com

Innovative  
solutions to 
challenging 
cases

Köp 70 st  
implantat och få  

1 st Implantatmotor  
Implantmed från 
W&H på köpet!

Art.nr 100118

Uppge kod mag213  
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

 
Suturer 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.
Art.nr 514405  SUTUR NEOSORB 4/0 PGLA 45CM N632 24ST

MJK engångsskalpell är sterila engångs-
skalpeller, med blad anpassade för munnen och 
dess anatomi. Utformade för att kunna göra snitt 
i approximala områden, distalt om sista tanden, 
papilärt och i sulcus.

Art.nr 507853 MJK ENGÅNGSSKALPELL BH002  5ST
Art.nr 507854 MJK ENGÅNGSSKALPELL BH001  5ST
Art.nr 507855 MJK ENGÅNGSSKALPELL BH004  5ST

Uppge kod mag213 för att ta del av erbjudandet.
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Köp 3 st  
fp GTO  och få  

2 fp med 24 suturer
 på köpet! 
(art. nr. 514405)

Köp 4 st  
fp GTO  och få  

2 fp (10 st) MJK  
engångsskalpeller  

på köpet! 
(art. nr. 507853- 

507855)

På köpet

På köpet
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Köp 10 st  
valfria Hu-Friedy  

instrument och få  
2 fp med 24 suturer  

på köpet! 
(art. nr. 514405)



2 5D A B  m a g a z i n  3 / 2 0 2 1

ERBJUDANDE 59 900 KR 
Ordinarie pris 66 550 kr
Art.nr 121560

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. Teon levereras utan över- & 
underkorg.

– Hög kammarkapacitet
– Lättfattlig display
– Hög rengöringsprestanda

Kampanjpris

59 900 kr 
ord.pris 66 550 kr

Multidem C-27 
Vattenreningssystemet Multidem ger dig 
demineraliserat vatten av högsta kvalitet för att 
generera ånga till autoklaven. 

Erbjudande 4 500 kr 
Ordinarie pris 5 090 kr
Art.nr 121034

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

ERBJUDANDE 49 300 KR
Ordinarie pris  65 620 kr
Art.nr 121030

LARA 17

Kampanjpris

4 500 kr 

Kampanjpris

49 300 kr 
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

Primescan Connect AC
 

Med Primescan Connect AC behöver du omvärdera dina uppfattningar om nog-
grannhet, snabbhet och användarvänlighet. Primescan Connect möjliggör alla 
tänkbara typer av digitala avtryck, från singeltand till hel käke. Med Primescan är 
nu intraoralscanning mer exakt, snabbare och enklare än någonsin tidigare.  

• Connect SW 5

• Inga licensavgifter tillkommer

• Fria uppdateringar

• Öppet system  -  STL - skicka till valfritt laboratorium 

• Kraftfullt litiumbatteri med upp till 4 timmars standbytid

Art.nr 113705

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

MÄSS- 
ERBJUDANDE!

PRIMESCAN CONNECT AC

MÄSSPRIS: 389 000 KR
ORDPRIS: 488 600 KR
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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!

PAKETPRIS:

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 

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

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

Mässpris:  
1 149 000 kr*

Ord. pris: 1 439 672 kr
* Paketpris enligt nedan

MÄSS- 
ERBJUDANDE!
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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 sug-
hållaren, utan får nu tillgång till en komplett lösning där både brygga, operationsbelysning, 
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 utrust-
ningen mellan varje patient om du så vill.

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

Kampanj! 

189.000 kr
Art.nr 116503 
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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

 

Vått system:  

255 000 kr
Ord. pris  

322 500 kr

Torrt system:  

263 390 kr
Ord. pris  

330 890 kr

Vått system:  

299 000 kr
Ord. pris  

378 580 kr

Torrt system:  

305 990 kr
Ord. pris  

385 570 kr

200 000 kr
i rabatt! 

Teneo Gold Edition

Teneo Gold Edition introducerar 
en ny nivå av elegans till din 
klinik. Med gulddekor, personligt 
broderi på nackstödet och lounge-
klädsel med guldsömmar, får 
kliniken en exklusiv uppgradering. 

Teneo Gold Edition är fullt 
utrustad med smarta, integrerade 
funktioner för maximal effektivitet 
och komfort.

SISTA CHANSEN!

Kampanj! 

530 590 kr
Ord. pris: 

730 590 kr
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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

•  Levereras utan Galileos Implant

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 pa-
tenterade ocklusalbitblocket positionerar patien-
ten automatiskt. För användning på ortodonti-
kliniker kan Orthophos dessutom kompletteras 
med ceph-arm på höger eller vänster sida.

Orthophos S 3D 
volym 8x8 cm 

548 000 kr 
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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

Kampanjpris

38 500 kr
 

Kampanjpris

43 700 kr
 Art.nr: 116 554   XIOS XG SUPREME S4 USB KIT #2
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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

•  Levereras med Galileos Implant

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. 

Orthophos SL 3D 

790 000 kr 
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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

XIOS AE
Storlek 2 

48 400 kr
Inkl. USB box, sensorhållare 
och mjukvaran SIDEXIS 4.  

Art nr. 116563.  
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Läs mer på: www.dentsplysirona.com/safehygiene

F
U
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Y 

ACTIVE AGAINST VIRU
S

E
S
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LLY ACTIVE AGAINST V
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*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304

DAC  
INKL. MAGASIN   

&  6 ADAPTRAR*

73 900 kr  
Art.nr 121330 

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.
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Läs mer på: www.dentsplysirona.com/safehygiene
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Kontakta DAB Dental för mer info.

Köp en valfri stol från 
Support Design och få 50 % 
rabatt på valfria tillbehör 
till stolen!

Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtalspriser.

Mäss- 
erbjudande!

Art nr. 119159 Lumlyx Care Cinema - 65"

Lumlyx Care Cinema 65" ger ditt behandlingsrum en unik 
och slående naturkänsla med dynamisk illusion av natu-
ren. Lumlyx Care Cinema levererar högkvalitativ 4K teknik 
vilket ger en slående bildskärpa. Levande natur som bi-
drar till avledning och en positiv upplevelse. 

• Rätt färgåtergivning CRI95

• Ger en positiv energi

• Dagljusbalanserad

• Avledande naturskänsla

• Främjar avkoppling 

Lumlyx Care Cinema har en egen filmdatabas där du kan 
välja fritt vilket tema som önskas. Hav, berg eller öppna 
landskap. Om speciella önskemål kring video eftersöks 
hjälper vi gärna till med att skapa detta och sätter kund i 
fokus.

10%
Rabatt

*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304
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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 7 950 kr 

 

Kampanjpris

12 500 kr
Ord. pris 14 900 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.

Kampanj! 

189 000 kr
Art.nr 116503 
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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 

Kampanj

15%
rabatt

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
 

 

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

62 000 kr
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Välj bland alla instrument som ingår i:
• Ti-Max Z serien • S-Max M serien  • Ti-Max nano

 

serien • Ti-Max X serien 

• Ti-Max Z micro • Luftscaler Ti-Max S970  

Kampanj Swedental

Köp 4 få 5!
Sätt ihop ditt eget 
instrumentpaket! 
Vid köp av fyra instrument 
från Z-serien, S-Max M serien, 
nanoserien, Ti-Max X serien eller 
luftscaler Ti-Max S970 får du ett 
femte på köpet*.          
 *Instrumentet med lägst pris gratis.

NSK Nordic   •   www.nsk-nordic.com
076-644 09 58  •  niklas.nordstrom@nsk-nordic.com

Lågvarv/Turbiner  

Möt oss 
i monter 

A20:40Nu startar vi upp NSK Nordic med en mässkampanj med många fina 
erbjudanden och paketpriser. Se hela kampanjen på www.nsk-nordic.com

Nu finns NSK hos DAB!

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 
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UPPLEV XO FLOW PÅ SWEDENTAL 
TILLSAMMANS MED DAB

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.

Upplev XO FLOW på Swedental 17-19 
november tillsammans med våra XO  
Partner DAB som finns i monter A16:31 
eller läs mer på xo-care.com.

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

Kampanj!

50 000 kr 
i introduktions-

rabatt!
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UPPLEV XO FLOW PÅ SWEDENTAL 
TILLSAMMANS MED DAB

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.

Upplev XO FLOW på Swedental 17-19 
november tillsammans med våra XO  
Partner DAB som finns i monter A16:31 
eller läs mer på xo-care.com.

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

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

29 900 kr 

ERBJUDANDE 29 900 KR  
Ordinarie pris 38 540 kr

– Kaps 1100

– Variflex objektiv

– KAPS 45º ergonomisk tub med  
stråldelare

– Steglös zoom

– SONY A6000 kamera

KAPS 1100 
Limited Edition

EX

PERIENCE
EXPERIENCE

 
70

YEARS
KAPS Kampanjpris

187 000 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

Kampanj

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!

Kampanj

2 950 kr
 

Kampanj

4 895 kr
 

MX216 SB

EV2480

EV2495
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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

15%
Rabatt på Dürr´s 

sortiment av  
Kompressorer och  

sugmotorer.
 

Just nu  
har vi kampanj-

pris på Clair! 
Kontakta DAB 
för mer info.

Köp 5 betala för 4  
på hela vårt borrsortiment!*

Ange kod  
mag213 för att ta 

del av erbjudandet. 
*Lägsta produktpris 

på köpet.

Kontakta DAB Dental för mer info.
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Öka din försäljning 
av Healthy Smile 
tandblekning med 
våra fina presentkort! 
 
Snart är det jul igen! Visste du att du kan erbjuda  
dina patienter ett julklappstips - att ge bort en 
vitare jul!

Presentkorten kan beställas utan kostnad från 
Åhrén Dental. Tel. 08-646 11 02.

Art.nr MHSPK1 och MHSPK2.

ImplantMed SI-1023 
Fantastisk blir fantastiskare! Den nya Implantmed 
med ny och starkare motor ger förbättrad behandlings-
säkerhet för dig och dina patienter. Med det intuitiva 
användargränssnittet, en stor touchscreen i färg med 
yta av glas, ger vår nya Implantmed användaren högsta 
komfort och hygien.

Den nya Implantmed imponerar bl.a. med funktioner 
som automatisk förgängning och automatisk 
torquekontroll, helt enkelt ett kraftpaket med precision.

Art.nr. 100 114

Kampanjpris

29 900 kr 
Ordinarie pris  

41 050 kr

Erbjud  
dina patienter  

ett julklappstips!  
Ge bort en  
vitare jul!
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Lös DAB’s 
Sudoku!

Skicka in ditt svar till oss! 
De 10 först inskickade 

(rätta svaren) får var sin 
förpackning med 100 st 

blå nitrilhandskar! 

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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Small Medium Large

Ringa in den storlek du önskar

Art.nr 737401 Art.nr 737402 Art.nr 737403

www.web2048.com/sv/
2048

3 9 8 7 2 4
4 9

8 6
1 6 5
8 9 1 3 7

2 8 4 6
7 5

5 2
8 2 5 7 1 4

#23445 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

m
a

ga

zin

ORAL-B  
GENIUS X VIT 

749 kr  
ORD.PRIS 1 499 kr

Art.nr 8729437 


