SWEDE DENTAL AB
Företaget som är synonymt med kvalitet och smarta dentala lösningar i snart 40 år.
SWEDE DENTAL AB med säte i Örebro startades 1980 av Kenneth Gardh och Bengt Herneteg.
Vid årsskiftet 2008-2009 kände Bengt att det var dags att lugna ner tempot och pensionera sig.
Företaget togs då över till 100% av Kenneth Gardh. Idag är det sonen Daniel Gardh som äger,
och framgångsrikt driver företaget.
SWEDE DENTAL AB kan ge Dig och Din klinik alla förutsättningar att ligga längst fram vad gäller
instrument, teknik och nu även laser för en modern tandläkare, och detta till högsta möjliga kvalitet.
Vårt breda utbud från världens främsta tillverkare av kirurgiska instrument, samt vår drivkraft att
alltid leta upp de senaste nyheterna, och fördjupa oss i dess funktioner, gör att vi i snart 40 år
har hjälpt andra och nu även kan hjälpa Dig att finna rätt produkt.
Detta oavsett inom vilket område av ”Tandläkeriet” Du arbetar i.
Vi nöjer oss inte med billiga kopior och vi blir ständigt kopierade av andra företag i Sverige.
Vi har under åren sållat bort många tillverkare (även tyska), som inte nått upp till våra krav
på funktion och kvalitet.
Detta har resulterat i att vi ofta hör tandläkaren säga:

”Det jag har köpt av Er har varit otroligt bra”.
”Ni är de enda representanter som jag tar emot”.
Hittar du inte det du söker här i katalogen så tveka inte att höra av dig till oss, vi brukar altid kunna
hitta rätt produkt till dig, det är trots allt vårt jobb!
Daniel Gardh
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TÄNGER
Ända sedan introduktionen 2007 har
Physics Forceps varit med på listan i
USA över Top-100-produkter.

Kan du dra ur en spik
eller öppna en kapsyl?
Då kan du exa!

PHYSICS FORCEPS tängerna alla talar om
• Sätt tångens ”klo” lingualt, djupt gingivalt. Saknas retention – skapa dem med ett borr.
• Sätt den silikonklädda stödplattan lågt (ända ner i omslagsvecket) mot det buccala
benet och håll tången i den positionen utan att trycka ihop tången hårt.
Freeze – don’t squeeze.
• ”Rulla” tanden utåt mot stödplattan (ungefär som du tar bort en kapsyl) ca 1-3 mm
tills du känner motstånd
• OBS! Bara 1-3 mm. Fortsätt inte då du känner motstånd, utan stanna där.
• Håll tanden i detta läga i 1-2 min tills tanden släpper med ett ”plopp”!
• När tanden är lös lyfter du ut den med en vanlig ex-tång.
Är det en molar så delar du den först och plockar sedan ut rotbitarna en och en.
Besök www.swededental.se/info där du hittar en film som beskriver Physics Forceps

BASIC SWEDE DENTAL – för alla tänder
• Tre tänger
• En universaltång
• En molartång höger
• En molartång vänster
• En intro-video
• Bumpers
80-910-003
80-910-012 Extra bumpers universal
80-910-013 Extra bumpers molar

MOLAR – för framförallt
svåra 7:or
samt 8:or
• En molar höger
• En molar vänster
• Bumpers
80-910-002
80-910-013 Extra
bumpers molar

STANDARD – för alla tänder utom 8:or
och svåra att nå 7:or
• En universal UK
• Tre ÖK i olika
vinklar
• Bumpers
• Intro-video
80-910-000
80-910-012 Extra bumpers

BARN som standard men 30% mindre
för lättare åtkomst
• En universal UK
• Tre ÖK i olika
vinklar
• Bumpers
• Intro-video
80-910-004
80-910-014 Extra bumpers

COWHORN furkationstång för 6:or och 7:or HÄVELTÅNG för 8:or / sista tanden

80-087-002

Gå in i furken lingualt och buccalt på t ex 7:an. Tryck ihop
tången, behåll trycket i ungefär 1,5 minuter. Efter en stund
säger det (i de flesta fall, utom på svåra rötter) plopp och
tanden kommer upp. Kommer den ej upp har man ändå
luxerat tanden och underlättat fortsatt vanlig extraktion.
Perfekt på äldre patienter eller väldigt karierade kronor.

Gå in approximalt mellan 7:an och 8:an.
Tryck ihop tången – 8:an lyfter uppåt bakåt.

80-300-000
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DIAMANTTÄNGER
Gör som Dina kollegor – skaffa några diamantbelagda extraktionstänger!
Med 6–7 diamanttänger klarar Du 99% av de situationer Du kan råka ut för i samband med en extraktion.

07 ÖK PREMOLAR 17 ÖK MOLAR 18 ÖK MOLAR 67 ÖK8/MOLAR
81-517-000
81-518-000
81-507-000
81-567-001

33 UK RÖTTER
81-533-000

41 ÖK RÖTTER
81-541-000

13 UK PREMOLAR
81-513-000

22 UK MOLAR
81-522-000

144SP ÖK RÖTTER
Mycket fin 81-544-000

79 UK8/MOLAR
81-579-001

46 UK RÖTTER
Mycket fin 81-546-012

WITZEL. ”Svanen”, ”Lilla-Blå”. Kärt
barn har många namn. Univeralrottång
för lösa rötter både UK och ÖK.

51 ÖK RÖTTER
81-551-000

74N UK RÖTTER
81-574-014

97 ÖK ROT 97
81-597-000

SMÅTÄNGER FÖR BARN och
VUXNA med diamant
13S UK
PREMOLAR
81-513-019
22SU UK MOLAR = 22S
utan furkanvisningar
81-522-019U

13S + 22S + 39S =

81-598-900

BARNTÄNGER SPECIAL
Extra små med
diamant
och fjäder

61 ÖK
PREMOLAR samt FRONT
80-561-000

Grundsetet för
barntandvård

22S UK MOLAR
81-522-019
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39S ÖK
MOLARER
81-539-000

30S ÖK ROT
81-530-019

63 ÖK RÖTTER
80-563-000

81 UK RÖTTER
och PREMOLARER
80-681-330

DIAMANTTÄNGER
ATRAUMATISK EXTRAKTION
Med överlägset grepp och åtkomlighet – både tandad och diamanterad
Nya tänger med
Anatomiska
och parallella
arbetsdelar som
minimerar risken
för rotfraktur och
ger ett bättre
grepp runt tand
och rotyta subgingivalt.
Extraherar atraumatiskt med minimal
inverkan på mjukvävnad och ben.
Matt yta som inte blänker.

Ny version på ”Svanen” med parallella
arbetsdelar och väldigt smala käftar.
Perfekt för lösa rötter som du bara
ska lyfta ut.
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29

ROBA 29
ÖK Front
81-229-00Z

21

13

ROBA Witzel
Universal rot
81-700-10Z

ROBA 13
UK Premolar
81-213-00Z

67

ROBA 7
ÖK Premolar
81-207-00Z

79

22

ROBA 21
UK Premolar/Molar
81-221-00Z

ROBA 67
ÖK 8:or/Molar
81-267-00Z

ROBA 22
UK Molar
81-222-00Z

ROBA 79
UK 8:or/Molar
81-279-00Z

Bernardtång + Bernardhävel = sant
• Bernardhäveln och Bernardtängerna är
suveräna var för sig, men som ett team
är de oslagbara. Nu ny matt yta som inte blänker.
BERNARDHÄVEL 11
83-910-011

• Gå före med häveln längs roten och gör
plats, så passar tängerna. Kanske första
gången Du fått ner en tång i perspalten?
• Enklare extraktioner är resultatet.
BERNARDTÅNG Rot UK
81-245-15Z

BERNARDTÅNG Rot ÖK
81-251-15Z

X-TÄNGER SPECIAL med diamant-tänger som du får ner längs roten
Hägern/Delfinen har
käftar som är nertagna
så att Du även kommer
åt mycket trångställda
tänder.
35 ÖK ROT Premolar
81-535-000

36 UK ROT Premolar
81-536-000

DELFIN UK ROT
Mycket delikat
81-333-000

HÄGER ÖK ROT
Mycket delikat
81-351-000
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EXTRAKTION

II
Pat.No. CH 696 458
I modern tandvård med direktinstallationer är det
viktigt att vara så skonsam som möjligt. Därför har
BenexII rönt mycket stora framgångar världen över
som det system som ger minimalt trauma på både
mjuk och hård vävnad. Det är nästan omöjligt att
skada mjukvävnaden samt benet runt alveolen om
du extraherar med
BenexII, eftersom all kraft riktas uppåt.
Detta gör att du får en optimal bas för att
sätta implantat. Studier som gjorts efter
extraktion med Benex II visar att benåterväxten i alveolen sker optimalt,
vilket är en stor fördel för patienten.

12-303-000

BenexII ger en mycket
ren alveol efter extraktion.
För mer info www.swededental.se/info Här hittar du både filmer och beskrivningar på Benex

Problemlösarbrickan

Originalet som Dr. Hildebrandt uppfann 2002.

Handen på hjärtat – visst har Du haft extraktioner, som
strulat och där Du plockat fram allt Du haft i lådorna och
ändå önskat att Du haft något bättre. Ej att blanda ihop
med kopior ifrån “Sverige” som hävdar att de var först?
En problemlösare. X-Tool är med sina olika vinklar
och fina arbetsdelar de instrument Du behöver!

Böjd
Mesial

17-008-020

Böjd
Distal

17-008-010

Lucas Curette41-855-01Z

17-007-050

Rak
Bernard

Böjd

17-007-030

17-007-010

Rak

Extraktioner är ingen kraftsport. Det är tålamod och
känsla som löser problemen. Känslan får Du då Du
håller X-Tool med pennfattning.
X-Tool instrumenten ger genom sin utformning en stor
taktilitet. Storleksmässigt ligger de mellan en periotom/
widmankniv och en liten hävel. De tandläkare som provat instrumenten är mycket nöjda.
Du får en rostfri bricka
med fem olika X-Tool och
en sårslev att skrapa bort
granulationsvävnad med.
X-Tool Set
17-007-000SW
6 instrument + 1 bricka

Böjd
17-008-050

Nu kan Du komplettera X-Tool med ytterligare
instrument. Två extra får också plats på brickan.
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Vinklad
17-008-080

Vinklad
17-008-090

Böjd
17-008-060

PERIOTOMER/HÄVLAR

FLEX-EX Power Periotom
Flexibelt stål som gör att den
följer perspalten bättre för lättare
åtkomst. Tål även viss rotation.

26-690-100

PERIOTOMKNIV med bajonettfattning

02-900-000

Inkl. två raka och ett vinklat blad.
Kan autoklaveras.
Skärpes på en Arkansas-sten.
02-900-001

WIDMANKNIVAR

med handformgrepp

P2

02-900-002

P3

– mycket tunna

Svagt böjd 02-926-000

Dessa tunna hävlar är perfekta då Du vill LUXERA
tanden axiellt. Bättre stål gör att de håller skärpan
och formen. Ergonomiskt grepp.

3,4 mm
RAK SR
83-900-034

P4

3,5 mm
BÖJD SB
83-901-038

YDM HÄVEL
Japansk superhävel för enklare
luxation.
Tunn, perfekt
bredd för att
komma ned
ordentligt i
perspalten.
Två olika vinklar,
som gör att du
kommer åt lättare
lingualt/distalt.

4,5 mm KONTRAVINKELBÖJD BV
83-901-045

Vinklad 02-927-000

TANDAD HÄVEL
Tänderna/hullingarna
tar i roten och drar den
med sig då Du drar
tillbaka häveln.
83-016-058

4,8 mm
BÖJD BB
83-901-048

02-900-004

Rak 02-925-000

02-926-000

5,0 mm
RAK BR
83-900-050

02-900-003

83-016-056

P1

Komplettera med
PERIOTOMBLAD
P4 med ny vinkel

LLMC 3,5 mm
83-396-02Z

2,5 mm
RAK XF
83-900-025

BREMER/HYLIN

som är tunnare och planare på både
den konkava och konvexa sidan

BERNARD

83-911-022

83-910-006
83-910-011
83-910-007
4,5 mm
Rak
83-903-045

4,5 mm
böjd
83-904-045

3 mm
Rak
83-903-030

3 mm
Böjd
83-904-030

83-910-021
83-911-023

SILVERMAN
SILVERMAN 52

83-900-052
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PINCETTER
”MARKNADENS BÄSTA PINCETT”
Säkerligen har Du, som de flesta av Dina kollegor, dagligen irriterat Dig på att pincetterna har dåligt grepp
– öppnar sig längst fram – eller blir korsnäbb. Dessa irritationsproblem kan vara ett minne blott om du
köper vår vanliga pincett – marknades bästa pincett. Prova dem, vi lovar att Du blir nöjd.
Vanlig pincett
15 cm
10-825-150

POINTSPINCETT

ANATOMISKA PINCETTER

DIAMANT

TC = Hårdmetall

Pointspincett med vår vanliga
pincett som grund. Stabil och går
aldrig i kors.

15 cm
10-905-150

SUTURPINCETT

VANLIG
/1

1

1

/1

18,5 cm
10-130-185TC

PERRY

/1

18,5 cm
08-030-185

ARTPAPPERSHÅLLARE

15 cm
FIN

15 cm
15 cm
LÅSBAR KRAFTIG

SWISS CILIA
Ögonbryn
Suturer

10-827-150

1

10-900-150

14,5 cm
08-030-145

10-901-150

14,5 cm
10-130-145TC

/1

1

16cm
10-871-160
Ta tag i lambån och sy rakt igenom pincetten.
Skonsamt utan klor, och väldigt enkelt att
komma rätt med nålen.
Perfekt vid Microkirurgi!

SÅRSLEVSPINCETT
16,5 cm
10-697-165
Perfekt att t.ex. ta ur gammal vävnad i alveolen
eller att plocka hudbitar efter stansning etc.

KLOPINCETTER

KLOPINCETTER

Fina

Mycket fina
Böjd, perfekt
långt bak
08-261-150B

Rak 12 cm
08-261-120
13 cm
10-853-130
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15 cm
10-947-150

9,5 cm
10-107-100

15,5 cm
08-281-155

17,5 cm
08-430-175

17,5 cm
08-431-175

Rak 15 cm
08-261-150

SAXAR

TC-SAXAR
som förblir
öppna i
skänklarna när
Du klipper.
Minimal risk
att nypa
patienten
i kinden.

Förutom våra ”vanliga” saxar av hög ca. 30°
kvalitet, säljer vi SUPER-CUT saxar,
som har specialslipats för extra
skärpa. Dessutom TC-saxar med
hårdmetallskär och saxar med specialutformningar. Artikelnumret med Supercut
Gul färg är Super Cut versionen.

ca. 80°

Standard
Scissors

14,5
cm
14,5 cm
Metzenbaum ÖPPEN
TC-hårdmetallskär
04-539-145

11 cm
Iris ÖPPEN
TC-hårdmetallskär
04-327 110

Iris 11,5 cm
Rak 03-316-115
Rak 03-320-115 SC

Fox 13cm
Böjd 03-417-130
03-417-130 SC

Iris 11,5 cm
Böjd 03-317-115
Böjd 03-321-115 SC

Metzenbaum
Böjd/tandad
03-081-145
03-081-145 SC

”Regular” även på Allroundsaxar.

16 cm

La Grange 10,5 cm
S-formad/Tandad
03-401-105
03-401-105 SC

13 cm
Sutursax VINKLAD
Liten KROK
03-721-130

13 cm
Sutursax
RAK KROK
03-720-130Y

SUTURSAXAR – med fjäderlätt ”gång”

ALLROUNDSAXAR
med kirurgikvalitet
14,5 cm = 03-402-145
20 cm = 03-402-200

Kronsax
10,5 cm
03-900-105

Lång Sax Kelly
Böjd/tandad
03-631-160
03-631-160SC

“THE BLACK SAX”
– perfekt på kirurgibrickan
Super-Cut slipning

Trubbig, sårgör ej.
13 cm
05-100-004F

SAX CASTROVIEJO
05-621-145
Detta är bara ett urval av saxar. Söker du någon annan
sax du inte ser här, kontakta oss.

Vår Onyx beläggning som är mycket hård
gör att saxen håller skärpan 4-5 gånger längre
än en vanlig sax, lätt att känna igen och
blänker inte vid stark OP-belysning.

Iris
11,5 cm
Böjd
03-321-115BSC

Fox
13,5 cm
Böjd
03-417-130BSC

La Grange
10,5cm
03-401-105BSC
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NÅLFÖRARE

15 cm
20-160-150

TC TUNGSTEN CARBIDE är ett hårdmetallinlägg
som ger ett överlägset grepp – ”outslitliga”
––––––––– Utan lås –––––––––

18 cm
20-164-180

15 cm smal
20-320-150

14 cm
20-452-140

18 cm
20-320-180

16 cm
20-392-160

17 cm
20-470-170

18 cm
20-164-180UL

15 cm
20-160-150UL

17 cm BÖJD
20-471-170
20 cm
20-480-200

GILLIES

NÅLFÖRARE

med sax

Mer info på
sidan 15

CASTRO
VIEJO
TC

20-200-175
TC Rak

PEANG

12,5 cm
20-681-140 13-038-125
BÖJD

20-201-175
TC Böjd

12 cm
MIKRO
13-028-120

LORNA Dukklämma

12,5 cm
13-039-125

12 cm
MIKRO
13-029-120

Liten, smidig
och perforerar
ej duken.
10 cm
17-261-100

15 cm
20-385-150

RESEKTIONSTÄNGER
MICRO FRIEDMAN
S-formad 30°
Mycket smidig
31-321-140

14 cm
31-329-140

För tex benersättningsmedel. Populär ihop med
vår Bensked/Plugger på
sidan intill.

FRIEDMAN

17 cm
31-329-170

CLEVELAND
10

31-576-140

ROSTFRI SKÅL

250 ml
73-290-020

BENSKRAPA

IMPLANTATKIRURGI

med utbytbara blad.

Du kan återanvända bladen minst
20 gånger. Vinklat handtag.

OSTEOTOMER
Extra blad
47-959-001

Raka
2,2-2,7 mm

Skrapa inkl 1 blad 47-959-000

47-738-627

BENSKRAPA Supervass och dubbeländad
3 mm bred

Vinklade

85-802-305

5 mm bred

47-739-127

2,7-3,2 mm

Konkav

47-738-732

47-739-232

6810 12 14 16 -

3,2-3,7 mm

47-738-837

BENSUG – BENFÄLLA

47-739-337

3,7-4,2 mm

Totallängd
19 cm

38-120-003 BENSUG
inkl 3 FILTER

47-738-942

47-739-442

4,2-4,7 mm

38-120-012
Extra FILTER x 12

47-738-047

47-739-547

Osteotomer finns i många utföranden. Vi har valt ett grundset
som är koniskt med konkav arbetsdel. Måtten täcker de flesta
implantatsystem. Finns också i konvext utförande och i andra mått.

BENSKED / PLUGGER

41-868-070

Passar perfekt när du vill flytta ben från vår benskrapa
(47-959-000) eller blanda benersättning för implantat.

SINUS-LIFTAR med Titangrepp

BONE SPREADERS
Spreaders: Dessa korresponderar i storlek och färgmarkering
med våra Osteotomer. Koniska och med en skala som säger
hur djupt i kristan ni befinner er. Börjar på 2.0-2,7mm för den
minsta och fortsätter sedan upp till 4,2-4-7mm
Raka

RUNDAD EGG
41-822-010
41-822-020
41-822-030

2,0-2,7 mm

4,0 mm

47-747-403

2,7-3,2 mm

3,0 mm

47-747-396

47-747-397

41-822-110
2,5 mm

47-747-405

3,0 mm

HAMMARE
med plastslagyta

16,5 cm / 180 gram

47-737-816

47-747-406

4,2-4,7 mm

47-747-398

41-822-050

47-747-400

3,7-4,2 mm

ALLROUND
41-822-040

47-747-399

3,2-3,7 mm

4,0 mm

41-822-330

47-747-404

2,5 mm

SKARP EGG

41-822-220

Vinklade

47-747-401

BENSPRUTA
Trött på att krångla med ben eller
benersättning? Använd denna
84-714-025
benspruta för att enkelt
84-714-035
placera benet
84-714-045
där Du vill ha det.
84-714-060
Finns i storlekarna Ø 2,5 Ø 3,5 Ø 4,5 och Ø 6,0mm.
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IMPLANTATKIRURGI
FRACTURED ABUTMENT
EXTRACTOR

Marknadens smartaste implantatguide
Passar alla implantatsystem

30-027-000
Instrument för att enkelt ta bort frakturerade
skruvar inuti implantatet. Använde den medföljade
rundborren för att försiktigt göra ett hål i skruven,
skruva sedan ner den koniska skruven motsols (Out)
den är vänstergängad. När den greppar kommer den
att skruva upp/ut skruven.
För mer info www.swededental.se /info och klicka på filmen
”Fractured Abutment Extractor”

4st (Ej största) 47-200-004
5st (Komplett) 47-200-005

IMPLANTATSKEDAR med löstagbara sektioner
Du har en mycket stabil
sked även om alla
sektioner är borta.
Två storlekar UK, två ÖK.
Klick eller skruvanslutning
Nr 3 UK = Small = 88-664-2L3
Nr 3 ÖK = Small = 88-864-0U3
Nr 4 UK = Medium = 88-664-3L4
Nr 4 ÖK = Medium = 88-864-1U4

IMPLANTATSKJUTMÅTT Caliper
31-693-000
Ger bättre precision och har flera funktioner.
Mycket lägre än klassiska skjutmått för bättre åtkomlighet.
På änden kan du uppskatta kristabredden 5/7mm.
Mäter ytter- och innermått.
Låsbar så du inte ändrar måttet när du tar ur den ur munnen.

Tar avtryck, motbitning och
bettregistrering i ett och
samma moment. Snabbt,
enkelt, ekonomiskt och
dessutom med mindre besvär
för patienten. TEMREX är
tillverkad av rostfritt stål och
överlägsen liknande i plast.
Själva insatsskeden i
gasbindsväv är engångs.
Hållare 88-900-000
Insatser (100 st) 88-910-100
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Se vår hemsida eller MD Guide på youtube.com

HUDSTANSAR Flergångs olika storlekar
v

Rak Ø 3-8 mm 39-200-003
39-200-004
39-200-005
39-200-006
39-200-007
39-200-008

ORTOGNAT
KIRURGI BENKVARN
NERVDISSEKTOR

46-067-231

TEMREX
Trippelavtryckssked

Borra exakt... på fri hand. Du hamnar alltid centrerat
mellan tänderna, mesialt och distalt utan att göra en
guide.

Liten – Smidig

Perfekt då Du inte
behöver så mycket ben.

Vinklad Ø 3-8 mm 39-201-003
39-201-004
39-201-005
39-201-006
39-201-007
39-201-008

31-666-600

TREPANBORR
Finns från
2,3 – 11 mm
(ytterdiameter)
med lasergraverade
djupmarkeringar.

DISSEKTOR
(Preg)

46-900-145

RASPATORIUM

TANDADE LUCASCURETTER

KIRURGI

Tandade för att
enkelt avlägsna
granulationsvävnad
Storlek 02 och 01 är
lämpliga i alveolen,
00 är bara tänkt
för Apikalkirurgi
då den är väldigt liten.

Z-Line,
mycket vass
och smidig
sårslev för
att enkelt
komma åt
med.

41-855-01Z

41-855-00ZS

Raspen är lika
bred som den
smala änden på
Norberg.
På andra sidan
en ”sårhake” för
att hålla undan
lambån och inte
borra sönder
raspatoriet.

41-855-01ZS

PRICHARD

41-855-02ZS

27-878-180
27-316-175

24G 17,5 cm

17,5 cm

Norberg
27-717-175

SÅRSLEV

LASTER Retractor

TUNGSPATEL
17 cm • 37-416-170

En specialdesignad sårhake för retinerade visdomständer ÖK.
Fäll upp en lambå och för in sårhaken
ända bakom tuber. Den håller
undan och reflekterar ljus
samtidigt.

24-430-105

SÅRHAKAR S-hake

40x26 mm
40x16 mm

24-900-140

LANGENBECK
Standard spets

OBWEGESER

HEDSHAKAR

SENN-MILLER

Perfekta vid kirurgi eller
digitala avtryck!
24-565-150

Modifierad spets
Längd 21 cm

30x11 mm
24-169-001

21 cm
32x10 mm
24-428-002

30x14 mm
24-169-002
30x16 mm
24-169-003
40x11 mm
24-169-004

40x11 mm
24-428-003

Med avlastningsplatta för bättre
patientkomfort.

24-566-150
Flexibel

24-099-160

OBWEGESER

40x14 mm
24-437-007

Skålad,
konkav.
Ger
bättre
synfält.

50x11 mm
24-169-005

24-741-000 10x42 mm
24-741-100 12x55 mm
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KIRURGI

CMF SYSTEM Cranio Maxillofacial Fracture System
Marknadens bästa och mest kompletta system
CMF är ett komplett system som går att anpassa efter dina exakta behov vid
bentransplantation och käkkirurgi. Du behöver alltså inte köpa skruvar eller pins
du aldrig använder. Möjlighet finns dock att bygga ut systemet för alla tänkbara
fall. Du bestämmer själv vad som ska ingå, utan restriktioner.
Möjlighet finns också att bygga ut med pins, skruvar, nät, membran
och micro plattor i en mängd storlekar och olika former. Enkel och
atraumatisk användning och biokompatibla titanlegeringar är andra
nyckelord för CMF. Samtliga skruvar och plattor är av titan.
Storlekar på skruvar och pins finns i längder från 3 till 19 mm.
Skruvarna är Ø 1,2 mm (för nät och membran). Ø 1,5 mm för ben
block och Ø 2,0 mm för plates vid plastik- och ansiktsoperationer.
Eftersom detta system är så flexibelt ber vi dig kontakta oss för att
sätta ihop ett kit som passar just dig och dina önskemål.
Skruvarna säljs i 5-pack.

För mer info www.swededental.se /info och klicka på
CMF under ”Produktinformation Kirurgi”

BONE SPLIT KIT

47-099-500

Många olika storlekar
och former på plates.

Ett komplett system för att på ett säkert sätt ha möjlighet att sätta implantat där du har en smal
krista. Fräs ett spår i kristan med de medföljande diamanttrissorna. Knacka ned spreadern i
spåret och använd sedan kilarna för att bibehålla vidden i kristan så att den inte fjädrar tillbaks.
Du får nu mycket större kontroll när du ska sätta Din skruv.

Systemet innehåller kilar i olika
dimensioner, separerdiskar,
handtag för placering av kilar m.m.

För mer info www.swededental.se/info/ Klicka på Produktbeskrivning Bonesplit

Jämförelse: Borrat utan
föregående kilning.

SKALPELLGREPP

BLAKES
KNIV

SKALLPELLBLAD
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46-014-110

46-014-120

46-014-150

46-014-15C

02-030-600

46-014-100

02-030-020

Skalpellbladshållare
vridbart 360°

Förp. om 100 st

46-014-12D

DROP CONTROL
Ett skalpellgrepp där
man slipper hantera
skalpellbladet efteråt.
Man trycker enkelt
bort det som en
penna.
Ligger otroligt
bra i handen.

85-817-360

SAX

Onyxbelagd
Vinklad 45°

Böjd.
Superfin klo
10-811-175
Rak.
Superfin klo
10-810-175

Rak. Slät.
TC-inlägg
10-820-175TC

05-319-170

SpinLock
Marknadens smartaste
nålförare. Arbetsdelen
är vriden och helt rund.
Tråden kan inte fastna
OBS! max 4-0 suturer

04-321-016-TISC

20-201-175 TC - Böjd

20-200-175 TC - Rak

MIKROKIRUGI

PINCETTER

NÅLFÖRARE

TUNNELING INSTRUMENT

Om du väljer fem mikroinstrument
från denna sida, plus bricka får du
10% rabatt på brickan+instrumenten.

46-035-200

46-040-020

Set med tre instrument
+ liten bricka 46-040-000

46-040-010

46-016-040
#64
46-016-090
#69

46-067-030
#63
46-016-070

46-013-050 Rostfritt

Sterila mikroskalpellblad.
25-pack

#67

10%

46-013-002 Titan

MIKROKIRURGI KIT

Skalpellgrepp Micro

46-035-005

PAPILLA ELEVATOR

24-747-040

PRICHARD RASPATORY

MIKROSKALLPELLER

Med intrumenten enligt Prof. Dr. Hürzeler och
Dr. Zuhr klaffar du upp och använder dig av en
graft ifrån gommen för ombyggnad av tandkött på
alveolarutskottet, eller för att täcka blottade rötter.
Instrumenten tillåter minimalt invasiv tunneleringsprep för att undvika stora klaffar.
Tack vare de mycket tunna rasparna kan du utföra
fina (minimalt invasiva) snitt i vävnaden.
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KIRURGI/OP-BRICKA
OP BRICKOR
Det finns hundratals kombinationer på kirurgiinstrument. Vi representerar några av världens största tillverkare och kan därför ta hem
de instrument du behöver, även om de ej finns i denna katalog.
Vår rekomendation av instrument på en komplett OP-Bricka vi tagit
fram i sammarbete med svenska käkkirurger finner du nedanför.
Vill du istället förnya din gamla bricka med marknadens bästa bricksystem köper du bara själva brickan med lock och inreder denna
själv. Gummilisterna går att klippa av och fästa precis hur du vill.
(Se nästa sida för information om detta)

OP-BRICKA KOMPLETT
41-000-001

Innehåller:
Nålförare TC 15cm
Sax Fox Svart 13,5cm
Periotom med rakt blad
Dubbelsidig spegel #4
Raspatorium Norberg
Raspatorium Prichard
Papillaelevator
Skalpellgrepp Drop-Control
Vanlig Pincett
Vinklad klopincett 15cm

20-470-150
03-417-130BSC
02-900-000
84-200-000
27-717-175
27-878-180
46-035-005
02-030-020
10-825-150
08-261-150B

Sond & Fickdupsmätare 3/6/9mm markering
Sårhake Langenbeck urskålad 40 x 11mm
Sårhake S-Hake
Rostfri skål 25ml

EP23/369
24-741-000
24-900-140
73-290-025

Detta placerar ni i vår mycket smarta:
Korg för 16 instrument med lock 85-195-000,
som ni kan inreda precis hur ni vill.

STERI-CONTAINER

Exempel på Steri-Container
8cm med OP-Bricka
41-000-001 inuti.
Notera att du enkelt får plats
med implantatvinkelstycke,
spolspruta mm ovanpå.

Steri-Containern ersätter papperspåsen som ni använder
i Autoklaven. Det följer med två filter som klarar tusen
autoklaveringar vilket gör den både ekonomisk och
miljövänlig. Sen byter ni bara filter. Detta medför att era OP
och Endo brickor ligger säkra utan risk att perforera påsen.
Perfekt om du är ambulerande Kirurg!
Du får med två märkbrickor som du kan gravera med text.
Exmepelvis ”Op-Bricka” (Färgerna ser du här nedanför)
Containrarna kommer i en mängd olika storlekar.
Den minsta sväljer vår 1 DIN Bricka med Lock (85-195-000. )
som du hittar på sidan 17.
Den största sväljer lätt två brickor samt exempelvis lösa
implantatvinkelstycken och sprutor 13cm hög för dina mer
avancerade brickor med många olika instrument eller
kanske ett implantatsystem.
Till er Endo-bricka rekommenderar vi vår Steri-Container
som är 8cm hög tillsammans med vår låga bricka för
16 instrument (85-180-016). Detta för att enkelt få plats
med ca 8 handinstrument samt filställ mm.

Steri Container 4cm hög
85-327-000

Steri Container 6,5cm hög Steri Container 8cm hög
85-327-150
85-327-100

Märkbrickor till Steri-Container

Teflonfilter 2-pack 85-327600
(för tusen autoklaveringar)
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Steri Container 10 cm hög Steri Container 13cm hög
85-327-300
85-327-200

BRICKSYSTEM/STERIL

LÅGA BRICKOR

STERIL- OCH
PLOCKPINCETT

Perfekt för er Endobricka där ni enkelt klipper av gummilisten när ni lagt ned era handinstrument. Resten av ytan
kan ni använda för filställ och resten av er utrustning.
Många använder den också för
att lösa instrument som ni kör i
diskmaskinen ska skyddas.

85-180-016
För 16 instrument

För exempelvis er undersökningsbricka.
Håller fast 8 instrument samt stabil nog
att ställa sugen, koppen och andra
instrument på inför
85-181-008
uppdukning.
För 8 instrument

Plockar
lätt allt
från borr
till större
varma
instrument
ur diskmaskinen.

Vanligaste brickan för exempelvis microkirurgi-kit.

20 cm
17-793-200

85-182-005
För 5 instrument

BRICKOR MED LOCK
Olika storlekar för OP- eller ENDO-brickor.
Dessa följer DIN standard (Deutsches
Institut für Normung) vilket garanterar att
de följer den Europeiska storleksstandarden
för Autoklaver och Diskmaskiner.
Du inreder dessa brickor efter eget tycke,
klipp bara till gummilisterna så de passar
dina instrument. Listerna klarar ofta två
instrument per fack men detta beror på
hur stora era instrument är.

Modulär

Intelligent

Flexibel

Lätta att öppna med en hand, locket
går att ta loss om ni ej vill ha det på
under behandlingen.
Se sidan 16 för exempel
på inredning.

OLJESPRAY
Var rädd om Dina instrument.
Tänger, saxar, nålförare m.m.
mår bra av en droppe olja då
och då.
Bra för rostiga/tröga instrumnet
då sprayen når längre in.
Medicinsk parafinolja förlänger
livet på Dina fina instrument
utan att vara farlig att förtära.

400ml 79-130-040

85-192-050
1/3 DIN 5 instrument

85-194-000
1/2 DIN 8 instrument

85-195-000
1 DIN/16 instrument

MEDICINSK PARAFINOLJA i smart doseringspenna
79-130-030

RENGÖRINGSBORSTE med nylonfibrer
79-130-000 (3-pack)
Dubbeländade.
Ena sidan har tre rader, andra sidan har
en rad. Förpackning om tre borstar.

Metallborstar förstör den
passiva skyddsbeläggningen
på instrumenten.
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LASER

Fotodynamisk (PDT)/Terapi LASER
MMO’s TwinFLEX Evolution LASER erbjuder dig
som modern tandläkare, en mängd
möjligheter och komplement till dina
dagliga behandlingar. Enkel att använda
genom förinställda terapier – det är bara
att trycka på knappen. Du kan också
programmera egna skräddarsydda
inställningar. Inga pedaler och sladdar
– allt styrs via ”pennan”.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Infraröd terapuetisk LASER:
150 mW
Våglängd: 780 nm +/-10 mm
(Infraröd)
Aktiv halvledare: GaAIAs
Röd terapuetisk LASER:
40 mW
Våglängd: 660 nm +/-10 mm
(Röd)Aktiv halvledare: InGaAIP

UTVECKLAR INGEN VÄRME!
Detta är viktigt för att inte riskera nekros i ben
eller tand , t ex vid Endo, Parod och implantat
där synfältet är begränsat, något som är en risk
om du använder en laser typ Er:YAG, DIOD,
CO2 eller Nd:YAG.
TwinFLEX Evolution

97-200-000

FiberKit (extra tillbehör)
• Effektivt och säkert
• Ingen värmeutveckling
• Effektiv bakteriereduktion
• För Endo, Parod och Implantat
Set om 10 fiberspetsar 97-250-006

Laser Terapi / Fotodynamisk terapi (PDT)
Indikationer för inflammationer, bakteriereduktion,
ledsmärtor, hypersensivitet m.m.
Vill du...
• få utökad bakteriereduktion vid Endo, Parod
och Implantat – utan värmeutveckling
• snabbt och skonsamt behandla Herpes, Afte,
Munsår, TMD m.m. Oftast helt utan efterbesvär för patienten.
• öka på blodcirkulation, snabba på läkning,
osseointegration efter operation m.m.
...då är MMO’s Terapi (PDT) Laser något för dig.
Fördelar med TwinFLEX Evolution
Full effekt ut till spetsen.
Ingen värmeutveckling.
Ergonomiska ”pennor” för åtkomlighet.
Autoklaverbara ”spetsar” (ej fibern).
Fiberoptiskt Kit som sprider ljus åt alla håll
för PDT.
Perfekt vid Endo, Parod och Implantat.
• Aktivering direkt på ”pennan”.
Inga sladdar till extra pedaler på golvet.
•
•
•
•
•

För mer information om Laser:
www.swededental.se/sv/info

PowerPen
Sladdlös MJUKVÄVNADSLASER ”EN MODERN ELEKTROTOM”
Kirurgi utan blödningar och med snabbare läkning. Ett smart altrnativ till skallpell och elkirurgi.
Perio, Endo, Implants, Afte, Herpes, Curettage, Frenectomy, Gingivectomy m.m.
Vill du:
• utföra Gingivektomi, Frenektomi?
Dimensions length 195 mm (with battery)
• utföra kirurgi, frilägga täckskruvar m.m.?
Diameter: 18 mm
• ta avtryck utan krympning av gingiva och utan
Weight: < 200 g with battery attached
att packa tråd?
Laser Diode Wavelenght: 810 +/- 10 nm
• utföra detta utan att det blöder och med
mycket snabbare läkning?
Output Power: 4 W (Auto Power)
Operation Mode: Pulsed orcontinuous wave (CW)
Glöm krångliga program som du
Fibre Tip Diameter: 400 um / 200 um
aldrig kommer att använda.
Aiming Beam Diode: 650 nm, < 1mW output
Med endast två knappar
Battery: Rechargeable 3,2 volt DC, 600 m Ah.
kommer du igång med
dina operationer.
PowerPen komplett 97-250-000
0,7 eller 1,7 W.
Innehåller: 6 engångsspetsar, 2 skyddsglasögon,
Snabbt och
2 batterier, laddningsstation, intruktions-DVD,
enkelt!
manual och Laser varningsdekal.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Frenektomi före.

Frenektomi efter.

Tillbehör 97-250-006 Engångsspetsar - 6 st/förpackning
18

PROTETIK

COMPO-JECT™
Med Microlux transilluminator ser du karies och sprickor
du inte upptäcker på röntgen eller med blotta ögat.

87-100-000

3 mm Glass Light Guide

96-110-019
Komplett med 3 mm Standard Tip
och 2 AAA-batterier

Kompositspruta av mycket hög kvalitet.
Vi har många kunder som använt dessa dagligen i
snart tio år utan problem. Bra utväxling och mycket
smidigt utförande.
Steriliserbar, ingen pistong att spänna och mycket
enkelt att byta ampuller.

FÖRDELAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre temperaturer, Calset går att ställa in på 37°C, 54°C eller 68°C
(Komposit ska värmas till 68°C vilket tar 3 minuter)
Ökar kompositflödet med 68% och förkortar härdningstiden med över 50%
Minskar microläckage
Bättre härdningsdjup
Förbättrar fysikaliska egenskaperna hos kompositen
Värmer upp dina kompositinstrument för förbättrad kantanpassning
Med plats för en pistol, 4 ampuller, 2 sprutor samt 2 kompositinstrument.
Om du kör med våra Compojektpistoler till dina ampuller får får du plats
med 3 pistoler och fyra extra ampuller.
Du kan utan problem lämna komposit i värmaren hela dagen.
Lätt att se hur mkt komposit du har kvar i dina ampuller.

87-007-540
För mer information och brochyr: www.swededental.se/sv/info
och klicka på ”Calset”

FÄRGTAGNINGSLAMPA
96-300-002

• Tre olika färgtemperaturer kan väljas
• 5500°K (dagsljus), 3200°K (inneljus) samt 3900°K
som är en kombination av dags- och inneljus.
• Börja med att välja färg med 5500°K.
Kontrollera sedan med 3200°K och 3900°K.
Färgtagningen ska matcha alla tre ljus.
• Rätt färg varje gång - sommar som vinter.
• Risken för att få göra om arbetet p.g.a. fel färg
blir blir minimal. En investering som betalar sig
direkt.
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PROTETIK
CONTACT PRO 2

– för tandläkare med kontaktproblem –

MESIAL SIDA
DISTAL SIDA
Set om två olika storlekar
87-870-002
Ett av de svåraste momenten vid kompositfyllningar är att få en bra kontakt. CONTACT PRO 2 ger perfekta kontaktpunkter med
rätt anatomisk form och på rätt ställe – kontaktytan nedanför randvulsten.

KOMPOSITINSTRUMENT – TNT
C7 TN

TNT = Titan-Nitrit behandlat. 40% hårdare än stål. NON STICK-yta.

GINGI RETRACTOR

CA IPCT TN Mycket tunn

PROTETIKSKRUVPINCETT ”självlåsande”

Skyddar gingivan vid PREP
Ett set består av ett
handtag + ett litet
och ett stort
blad.

0
-05
7
0
0

46-

1 stort blad
46-007-310
1 litet blad
46-007-300

MICROTÅNG FeatherLite TC
Microinstrument med en underbar känsla.

10-694-400
Perfekt för att t.ex. hålla skuven till själva kronan eller bron
vid implantatet. Inget ”fippel” med fingrarna eller med en
vanlig pincett, minimal risk att du tappar skruven.

OMNI – Komposit/Cement sprättare
Utformad för att ta bort överskott av komposit runt hela tanden,
mycket kraftigare än en förbrukad scaler och med bättre
utformning för att komma åt aproximalt. En sida för att sprätta
med och en dubbeleggad sida för aproximalrummet.

05-100-075
27-000-002

Böjd över kant. Smidig med supergrepp. Perfekt
för matrisband etc. MYCKET starkare än en pincett
och rätt vinkel för sektionsmatriser typ Palodent
och liknande.

KRONPINCETT

10-000-001

• Självlåsande kronpincett.
• Perfekt till att cementra
kronor, onlays och
inlays långt bak.
• De mjuka silikonkuddarna eller den
”klibbiga” pastan håller
kronorna säkert.
• Allt autoklaverbart utom
Gekopastan.
Set om: 1 Gekopincett,
20 silikonkuddar, 1 tub Gekopasta
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SEPARERTÅNG
Svårt att få dit matrisbandet?
Inte nu längre!
Separertången är
snabbare och ger mindre
blödning än att exempelvis kila
hårt eller sätta in ett instrument och bända.
89-099-000

STRIPSTÅNG
Du slipper att ha fingrarna i munnen på
patienten. Bättre grepp och åtkomlighet.
12 cm
89-120-120

SPECIALTÄNGER FÖR PROTETIK
CROWN GRIPPER TC
Detta är den berömda Crown
Grippern. Speciellt utformad
för att hålla en krona när Du
provar in den. Även lämplig till
koniska pelare, provisoriska
kronor, matrisband, kilar,
stålstrips m.m. Crown Grippern
har ett fantastiskt grepp och
kommer snabbt att bli Ditt
favoritinstrument.

/1

1

16 cm 89-900-160

KRONTÅNG

WAM KEY Kron & bro-borttagarnycklar
WAM-nyckel Set om tre i olika storlekar S, M & L

1. Borra ett horisontellt litet hål
parallellt med ocklusalplanet,
precis i höjd med cementlåset.

90-000-003

2. När Du är säker på att hålet är
på rätt höjd, gör ett rektangulärt hål,
djupt nog att få in WAM-nyckeln.

För mer info:
www.swededental.se/info/
och klicka på Wamkey
under filmer.

med gummi och
”mirakelpulver”

3. Sätt in WAM-nyckeln i hålet.
Börja alltid med den minsta
storleken och öka storlek vid
behov.

89-920-145

Till kronor och broar, framförallt Porslin,
MK eller Dicor. Tycker Du att greppet med
gummi är otillräckligt – doppa gummit i
”mirakelpulvret” och Du har ett supergrepp.
Extragummi + mirakelpulver 89-921-000

CERAMOMETALIVORE

BORR

• Marknadens bästa?

Borrar i Amalgam, Guld, Porslin,
Cobolt-Krom, Titan m.m.
Vibrerar inte som andra borr
och håller längre.
Finns även för Zirconia!
Förp. om 25 st
90-000-025 regular
Prova-på-pack 10 st
90-000-010 regular

UNIVERSAL 87-573-000

KRONKLYVARMEJSEL

87-571-002

för ”lågvarvar’n” – mikromotorn
Vill Du enkelt kunna
ta bort kronor och
broar så är den
automatiska
hammaren du
ansluter till din
mikromotor ett bra
alternativ,
och dessutom
ekonomiskt rätt.
Ger upprepade
snabba, lösa eller
hårda slag.
Tac-Tac-Tac.
Färdigt.

CROWN BUTLER

Zirconiaborr för slits
90-000-005 regular

87-570-000

AUTOMATISK HAMMARE

87-006-950

Zirconiaborr för Trepanering
90-000-004 regular

87-571-001

4. Rotera WAM-nyckeln och kronan
lossnar. Du har nu avlägsnat kronan
utan besvär för patienten. Du kan vid
behov återanvända den genom enkel lagning.

Världens bästa ”hammare”
Automatisk med 2 spetsar
Vår Crown Butler är en ”automatisk Burings hammare”.
Du ”laddar” hammaren genom
att trycka ihop den och kan
därmed spänna en fjäder olika
hårt. Sedan utlöser Du hammaren genom att trycka på
den lilla knappen. Du får då en
kort intensiv puls, som lossar
kronan med mindre risk att
skada periodontiet. För fasta
eller provisoriska kronor/broar.
87-591-000

KRONSLITSTÅNG
Sluta bända
med risk för
dentinpelarfrakturer.
87-277-000

OBS!
Ej för
titanbroar
eller
liknande,
som kan
böja den fina
arbetsdelen.

Troligen använder du
idag någon form av
mejsel för att bända
upp en krona Du slitsat.
Därvid uppstår krafter
Du ej kontrollerar, med
ibland frakturer som
resultat. Vår kronslitstång
öppnar däremot kronan
parallellt utan vridkraft
– mycket säkrare både
för patienten och Dig.

KRONTÄNGER

16 cm Krontång
Lindblom
89-224-150

15 cm Krontång
Furrer
Rak
89-200-150
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PROTETIK/ENDODONTI
WALSER MATRISSYSTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smart matrissystem som är självkonturerande.
Du kommer ej att behöva kila i samma utrstäckning.
Inget blod på fel sida av matrisbandet.
Lätt att få ner även om det är trångt aproximalt.
Går att använda 50 gånger/matris. Ekonomiskt!
Perfekt kontakt även distalt på bakersta tanden.
Håller bomullstrullar på plats.
Ser till så att eventuell kil verkligen hamnar parallellt med gingiva.
Du kan göra fyllningar på två intilliggande tänder samtidigt med den
X-formade matrisen. Perfekt för barnpatienter!
Används av tusentals tandläkare världen över!

atriser

0st m
r Introkit 1
Bilden visa

Matristången följer med i båda kiten.
Introkit 10st matriser.
Komplett kit: 25 matriser för hela munnen.

87-980-010
87-980-025

För mer en mycket utförlig video www.swededental.se/sv/info och klicka på Produktfilmen för Walser Matrissystem

GAS BURNER
Sluta ta risker med spritlampan. Använd istället vår Gas Burner som drivs med vanlig
cigarettändargas, och är helt säker. Den står hela tiden beredd på ”Stand By”, och
brinner bara då Du behöver den, t.ex. när Du ska bränna av Dina guttaperkapoints,
men går också att låsa om du vill värma vax. Nu med ”fönster” så du ser hur mycket
gas som är kvar. Enkel att sköta och att göra ren.
Gas till ovanstånde 97-100-001

ENDODONTI

97-100-000

SPEGELSKAFT ENDO-CONTROL

ENDO-PINCETT där låset inte hakar upp sig
Håller enkelt points, rotfilar,stift m.m. i olika vinklar.
10-000-03
/1

Mäter snabbt
arbetslängden
på filarna.

84-180-070

ENDO-PLUGGERS

1

Detta är de mest poppulära handinstrumenten. Vi har många fler om du
är ute efter något speciellt.

Gul/Röd Gul=3° Ø 0,3mm / Röd=5° Ø 0,4mm
Längden på arbetsdelarna är 28mm 19-509-010

Blå/Grå Blå=7° Ø 0,5mm / Grå=10° Ø 0,9mm
Längden på arbetsdelarna är 28mm 19-509-020

RETRO PLUGGERS

17,5 cm
16 cm

17 cm

Kofferdamklammertång
87-900-170
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Kofferdamklammertång
87-431-000

Kofferdamhåltång
87-900-160

Retro-instrument, plugger Ø 0,8 / 0,5 Ømm, 65° Micro plugger
24-724-740

Retro-instrument, plugger Ø 1,5mm / Spatel 24-725-071
Resektionsspeglar finns på sidan 26.

VISIR/SLIPNING
-visiret
som blivit en succé
• Elegant lösning av
ansiktsskydd för tandoch sjukvård.
• Lätt och smidigt
— skyddar hela ansiktet.
• Inget behov av munskydd
och skyddsglasögon.
• Passar alla. Ingen inställning behövs.
• Ingen imma och det blir
inte varmt.
• Förstör EJ frisyren
– populärt hos den
kvinnliga personalen.
• Linserna kan rengöras
och återanvändas.
Lång hållbarhet.
• 1 skäm + 2 linser (visir)
i varje sats.
• 7 färger: vit, rosa, blå,
grön, grå, persiko och
violett.
• Finns även med lupp
som förstorar 3x.

96-001-000

CUTTING EDGE – slipsten
Tycker Du att det är svårt att slipa Dina tandstensinstrument?
Cutting Edge gör det enkelt!
De två spåren är utformade så att
Du automatskt får rätt vinkel. Du
drar instrumentet i spåret, med lätt
tryck, några gånger och simsalabim så är eggen vass igen. Det är
lika enkelt som det låter.
En tandläkare skrev ett tackbrev
till oss: ”Det var det smartaste jag
använt på länge. Ett minumum av
arbete och intelligens fordras för att få vassa instrument. Jag ville bara
att Ni skall veta så bra den är.”

Med Lupp

96-002-030

Extralinser (5 st). 96-001-005

Cutting Edge finns numera i två ”grovlekar”.
Vit fin
96-004-030
för SWEDE DENTAL-instrumenten
Brun grövre
96-004-031
för ex LM eller Hu-Friedy
Vit+Brun
96-004-032
Set med båda stenarna

SLIPSTEN för Implantatcuretter

PRO-TEX visiret

OBS! Du bör ej slipa implantatcuretter av titan på samma sten
som Du slipar Dina vanliga tandstensinstrument.
Du bör behandla titancuretterna för sig.

•
•
•
•
•

Fästes på glasögonbågarna.
Är lätt, väger ca 25 gram.
Ser trevligt ut, förstör ej frisyren.
Ingen imma, blir ej varmt.
Lätt att byta, ger snabbt
glasklar sikt.
• Billigt, visiret kan rengöras
och återanvändas.
• Förpackning om 12 visir.

Keramisk sten,
2 sidor – Mycket fin/Fin
96-004-040

LAPSTONE DIAMANTBRYNE

Extratillbehör:
Båge utan glas 96-003-010

96-003-000

FLEXIBEL FICKSOND av plast
Dubbelsidigt, 2 olika grovlekar.
Slipar knivar, saxar, hävlar m.m.

Följer fickans form.
Lätt att avläsa.
31-369-000 1 dz

31-246-000 1 dz

SKAFT till ovanstående plastsonder

26-193-140

96-004-035

BITKLOSSAR med tunghållare

Autoklaverbara i 130°C Perfekt vid Endo där patienten
sitter länge och gapar, eller för Hygienisten.

S & SS är perfekta för barn.

L = Stor
48-081-002

SS = Mini
48-081-000

Finns också i nedanstående färger,
men då med leveranstid.

Set om tre i
valfria storlekar
48-081-003

S = Liten
48-081-001
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DEPURATION/SONDER

Marknadens bästa Curetter, Scalers
och sonder!
Nu har vi en egen line för hygienisten
. Du som provat SWEDE DENTAL’s
svarta tandstensinstrument vet redan att de är mycket vassare och håller skärpan längre
än Du är van vid. Dessutom är de mycket lättare och har ett tjockt och bra grepp.
M23 TT

Vassare! Håller skärpan! lätta att skärpa! Dubbel liVslängD! FörDelaktigt pris!
GRACEY CURETTER
GRACEY 11-12 TUNN

Tunna med
dubbelegg
G 11-12TT

Tunn

Tunn

GRACEY 13-14 TUNN

G 13-14TT

Tunn

Tunn

GOLDMAN FOX 3 TUNN

Tunn

C GF 3TT

Tunn

SCALER UNIVERSAL

Bästsäljare!

MINI GRACEY CURETTER Tunna med
Längre hals – mindre arbetsdel, för djupa trånga fickor.
MINI-GRACEY 11-12 TUNN

dubbelegg

GA 11-12TT

Tunn

Tunn
MINI-GRACEY 13-14 TUNN

GA 13-14TT

Tunn

Tunn
MINI-GRACEY 1-2 TUNN

GA 1-2TT

Tunn

Tunn

SCALER UNIVERSAL
Tunn och fin för fronten.

204 SD

M23 TT

IMPLANTATCURETTE – med TITAN-spetsar

31-710-012
31-710-056

Rekommenderas av flera parodkliniker.

FURKATIONSSOND

Med 3 mm markering, som är
lätt att läsa av och som sitter
kvar länge.

Texten som förut, i Light, Artikelnumret “N2B” i Regular. Nu är det borta

EP 23/246

SOND - FICKSOND – Dubbeländad
EP 23/369
P 246
2
4
6
8
10
12

P 369

3
6
9

12

EXP 5
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ENKELÄNDAD FICKSOND

UNDERSÖKNINGSSOND

12
9

6

3

12
10
8
6
4
2

INSTRUMENTBRICKA I PLAST

SPLITTERTÅNG

Perfekt för depurationsinstrument.
Håller 8 instrument inkl Spegel.
Autoklaverbar

Att plocka benbitar
eller andra mindre
föremål med

DIVERSE
MINITÅNG

med DIAMANT

med DIAMANT

17-717-135D

Perfekt att plocka
små lösa delar
med. Vår minsta
diamantbelagda
tång.

85-024-004

12,5 cm

87-139-125
/1

1

Vi kan få tag på i
princip vilken
Ort-tång som helst.
Detta är vad vi
lagerför.

/

1

1

/1

1

/1

1

/1

Hittar du ej vad du
söker så hör av dig
till oss.

1

Klarar
wire
upp till
diameter
0,7 mm

14 cm

Avbitare
TC med
hårdmetallinlägg
89-590-125

Schwarzklammer
tång
89-380-140

14 cm
Flacktång
89-800-140

13 cm
Rundtång
89-900-130

IWANSON

MÄTSTICKOR i metall

mätinstrument
Mäter 1/10mm

BOLEY

10-945-000
15 cm

10-942-150

EXKAVATORER – Supervassa – Håller skärpan

EXC 64-65

10-941-000

skjutmått
14 cm

10 cm 10-952-110

85-024-004

Kontravinkel böjd

EXC 70-71
EXC 74-75

EXC 631-41

The bitterness of bad quality remains long after
the sweetness of low prices are forgotten.
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Spegel på både
fram och baksida.

24 mm
84-448-100

Alla våra speglar är s.k.
Ytreflekterande (ingen dubbelbild).
Förpackning om 12.

24 mm

84-273-125

TONGUE’n CHEEK
I stället för bomullsrullar.
Ger torrt arbetsfält.
Suger upp 8 gånger mer
vätska än bomullulssrullar.

PARALLELLSPEGEL

1 dz # 4
#5
1 st # 4
#5

84-273-204
84-273-205
84-273-214
84-273-215

27 mm
84-448-200

Gör det enkelt att mäta
parallelliteten vid protetik
och implantat.

Förpackning om 200st
bomullsrullar
01-000-200

RESEKTIONSSPEGLAR

7/2 mm
84-281-306R

9/3 mm
84-281-310R

Ø 3 mm
84-281-303

Ø 5 mm
84-281-305

84-248-050

bomullstrullar

Ø 6 mm
84-281-006

SPEGELSKAFT
84-218-000 ROSTFRITT HANDFORM

Ø 8 mm
84-281-008
84-200-000 SUPERLÄTT

FOTOGRAFISKA SPEGLAR med spegelyta på båda sidor
Occlusalspegel

Buccalspegel
84-530-000

Lingualspegel

84-540-000

84-510-000

RETRACTOR

FULL WIDER

24-022-745 2 st

26

84-214-000

CONTRASTER för bättre “renare”
dentalfoto

24-022-731 • A 2 st

24-022-732 • B 2 st

HANDTAG till fotospegel

Set om två
84-999-018
24-022-733 • C 2 st

OBS! Endast autoklavering – EJ diskdesinfektor.

FÖRSTORANDE

METALLSPEGEL

Spegelskaft till metallspegel 26-193-120

Förpackning om 12:
#4 84-273-004
#5 84-273-005
#6 84-273-006

#4 22 mm
#5 24 mm
#6 26 mm

#5

DUBBELSPEGEL

För andra färger se sid. 23.

SPEGLAR

SPRUTOR/DIVERSE

PAROJECT

SPRUTA Aspiject

Smidig pennmodell.

STERIL SPRUTA

Självaspirerande

84-002-018

Steril spruta där hylsan täcker ampullen.
Den sterlia sköterskan håller i hylsan
och den osterila sköterskan skruvar på
kanylen och stoppar i ampullen.
Sen skruvar den sterila sköterskan ihop
sprutan och den är färdig.
Tre plasthylsor ingår till varje spruta.
Autoklaverbara till 135°C
Fem års garanti på sprutan.

84-002-451

84-002-460
/

HENKE-JECT

/

/

KANYLHÅLLARE

Helt i metall. Innehåller kromade delar.
Bör ej köras i diskdesinfektor eller ultraljudsbad.
Autoklaverbar 134°C.

– Stabil
– Står stadigt
– Säkrare hantering
av använda kanyler
– Perfekt att förvara
sprutan i mellan
injektionerna
– Man behöver aldrig
röra kanylen vid
avskruvning.

84-142-018

84-002-099

ULTRA LIGHT OPTICS

Luppar i all ära, men det Du behöver bäst är ljus

96-530-000

Perfekt allroundverktyg för kliniken.
Tång, Kniv, Sax, Stjärnmejsel, Pryl,
Kapsylöppnare mm.
Victorinox är världens främsta tillverkare av multiverktyg med
absolut världsklass
vad gäller kvalitet

•
•
•
•

Det finns fästen för de
flesta luppglasögonen,
t ex Design4Vision,
Orascoptic, Zeiss m.fl.
Även Universalfäste för
exempelvis Glasögon.
LED-ljus. Batterityp Litium-jon.
38.000 LUX. 6000°K
Ljuskägla är 64 mm på ett avstånd av 30 cm
Brinntid ca 8 tim. Laddtid ca 3,5 tim.

Ett extraljus ska, förutom att ge ett bra ljus, också vara
lätt.
ULTRA LIGHT OPTICS är marknadens lättaste (3 g).
Lampan är mycket stryktålig med utbytbara delar om
olyckan ändå skulle vara framme.
Batteriet har en smart Touch Control så Du kan tända/
släcka lampan med ex. armbågen om Du är steril.
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KURS- OCH KONFERENSRESOR
Vi på SWEDE DENTAL har i nästan 40 år arrangerat kursresor
med för tandläkarteamet intressanta ämnen. Dessutom arrangerar vi varje år konferensresor till de stora internationella tandläkar kongresserna såsom FDI, ADA, CHICAGO MIDWINTER
MEETING och liknande.
Vår policy när det gäller dessa arrangemang är att försöka hålla
grupperna små, mellan 20–30 deltagare, för att få ut det mesta
av både föreläsningar och den inte minst viktiga kollegiala samvaron på fritiden. Just förhållandet liten grupp – kollegial samvaro
har visat att man verkligen lär sig något nytt på våra kursresor.
För mer info: www.swededental.se/sv/resor

PATIENTGULD

Hjälp Dina patienter att sälja sitt tandguld till rätt pris. Vi har i
över 25 år arbetat med ett system med patientguld, där Du som
tandläkare sänder in patientens guldskrot till oss – vi betalar patienten direkt hem i brevlådan. Det är ett minimalt arbete för tandläkaren, men uppfattas av patienterna som en fin service.
Det enda Du behöver göra är följande:
Du frågar patienten ”Vill Du att vi sänder in detta så att Du får
betalt för det?”
Du (eller Din sköterska) fyller i patientens NAMN och ADRESS
på en speciell lapp.
Du lägger lappen och guldskrotet i en föradresserad påse.
Skrotpåsen är dessutom frankerad, så Du behöver bara
posta den.
Patienten får sina pengar direkt hem i brevlådan inom 1 mån.
Du får en gång per år en provision på allt som Du sänt till oss.

•
•
•
•
•
•

DENTALSKROT
Att arbeta framgångsrikt med guldskrot bygger på 100 procen-tigt
förtroende mellan oss och våra kunder – tandläkarna och teknikerna. Vi har varje år ökat vår skrotomsättning, tack vare nya kunder
och får också komma tillbaka till våra gamla nöjda kunder. Låt oss
ta hand om Ditt guldskrot, och göra Dig också till en nöjd kund.
Swede Dental AB • Drottninggatan 49, 702 22 ÖREBRO, Sweden
Telefon: 019-14 02 75 • Fax: 019-611 80 75

Garantitiden på våra produkter är 1 år (om ej annat anges).

Drottninggatan 49, 702 22 ÖREBRO, Sweden
Telefon: 019-14 02 75 • Fax: 019-611 80 75
www.swededental.se • E-mail: dental@swededental.se
Kenneth Gardh

Daniel Gardh

