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En verdensledende flytende 
kompositt. Brukervennlig med 

eksepsjonell styrke og polerbarhet. 
Kan brukes til alle komposittarbeider. 

G-ænial Universal Flo tilpasser seg 
dype og trange kaviteter, og har 

samtidig styrke nok til bruk på 
oklusalflaten. Takket være materialets 

flytevne og unike tiksotrope egenskaper 
blir G-ænial Universal Flo førstevalget ved 

alle kasus der du ikke vil inngå kompromiss 
mellom håndterbarhet og styrke. 

www.gceurope.com

Fra den miste klasse V 
   til den største klassse II  

  G-ænial Universal Flo™ fra GC

ESTETIKEN BLIR ENKLARE MED GC
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I sommer kom det seilende et underlig 
mediaoppslag om munnskyllevann der flere 
professorer uttalte seg om unødvendig bruk. 
Samt en enslig privatpraktiserende spurv 
i Thranedansen som fant det viktig at han 
kunne fortelle om ett merkes misfargings-
egenskaper. Det var sånn passe uetterrettelig, 
og satte meg på ideen om en oversikt over 
tilgjengelig munnskyllevann i Norge. Som 
dere vil se senere i dette nummer, ble jeg en 
smule forskrekket over store kvanta solgte 
munnskyllevann fra en industri som nærmer 
seg 100 millioner i omsetning, og der det var/
er både vanskelig og umulig å få vite hva vi 
egentlig skyller i munnen.
 
Helse- og omsorgsdepartementet HOD har 
ønske om å få vite hva slags kompositte 
materialer som puttes i tennene på barn og 
unge: Nylig vant Avdeling for biomaterialer 
ved Institutt for klinisk odontologi, UiO, et 
prestisjetungt anbud om testing av 
komposittmaterialer brukt i Den offentlige 
tannhelsetjenesten, med vekt på de såkalte 
EMV, «Egne merkevarer» eller «Private 
labels». At NIOM ikke la beslag på det 
oppdraget har vakt reaksjoner.
 
HOD viser omsorg på andre områder også; 
områder der vi åpenbart må kreve og 
forvente myndighetsansvar.  Smittevern er 
ett av dem.  Så da TKØ - Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst for et par år siden 
startet et E-læringsprosjekt ”Smittefritt på 
tannklinikk”, så var offentlig støtte på plass, 
og i fjor var programmet gratis tilgjengelig på 
TKØ’s nettsted. 
I god konkurranseånd ble NTFs “Prosjekt 
E-læring TANK” presentert for medlemmene 
i forrige måned:  E-læringsprogrammet 
«Smittevern» koster kr. 800,- pr. deltaker.
Vi forstår at samarbeide kan være oppskrytt 
og kompliserende. 
Nå er det lov å ha to TANKer i hodet på en 
gang. Denne gang ble det enkelt å velge:  
Trykk www.tkost.no; «Tank det, Hedda»!
 
NTFs Landsmøte og NorDental har nettopp 
vært avhold; 3 uker “for sent”.  Elghunden 
Fenni og jeg var glade for at vi slapp 
NorDental midt i Elgjakta. 
Og jeg kom utvilt til NorDental 2013: 

Vi har rapportert andre steder i Focus, men vi 
må få nevne «lunsjfaktoren». Det er et tall som 
beskriver hvor mange stands det er mellom 
hver stand der du finner ostemat, sushi, 
kanapeer, fenalår, kokte pølser mmm.  Vi tror 
faktoren var på rundt 3, og det sparte oss for 
bedrøvelige baguetter ute i korridorene eller 
turer inn til sentrum Lillestrøm. 
 
Mens nye ting var spenstig flere steder, 
flyttet vi likevel over til  Tannlegeforeningens 
Informasjonsmøte der det var gitt plass til 
foredrag(!) om Folkehelsebegrepet. Røyk 
er jo fyfy, både for hjerte og tenner, så det 
er gammelt nytt at vi må drive røyke-nei-
kampanje. Men det ble også  introdusert at 
tannlegen burde utføre kontroll av blodtrykk, 
ta blodprøver mv., på vanlige pasienter og på 
pasienter med etterkontrollsbehov slik som 
diabetikere. FDI har introdusert ideen, og så 
kan jo tannpolitikere sysle videre med dette, 
uten krav om resultat.
Folkehelse er altså et stort satsingsomåde: 
Her en dag zappet jeg innom «Chartefeber»: 
Det er et TVprogram jeg mener skulle 
være obligatorisk for folk som ønsker å 
se «Folkehelse» på grunnplanet. Antall 
røykepakker fortært i programmet var nesten 
på høyde med antall pils og mengde majjones 
og dressing. Der var det ingen snikksnakk om 
tobakk-neitakk.

Store mengder alkohol ble også fortært i 
«Charterfeber». Rett ut i Folkeheimen og det 
offentlige rom. Likevel er det slik at de store 
engasjement om skadevirkninger av alkohol i 
munnskyllevann får større oppmerksomhet og 
spalteplass. Pietister og moralister synser som 
aldri før, og industrien justerer markedsføring 
etter mediaoppslagene. 
Etter å ha sett grundig på innhold, der det 
er mulig, syns jeg det er fint at fagfolkene på 
UiO, UiB, UiT og slike steder ikke glemmer de 
«farlige» ingrediensene. Men de har en travel 
dag, ressurser er det ikke godt om, og dessuten 
holder man seg fra å gå til media.
Men det er håp i hengende snøre, så nå skal 
Fenni og jeg lokke ut Mattilsynet, slik at de også 
må ut og jakte.

Mer om vårjakta neste gang
 
God jul
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For en optimal munnhelse kreves det en skånsom børsting
Legg mindre press på tannbørstingen med Oral-B

93 % av pasientene børstet 
med lettere trykk når 
de brukte den elektriske 
tannbørsten Oral-b 50001

Trippel TrykkonTroll-sysTem: 

en intern sensor aktiveres når pasienten 
børster for hardt (>3n)

et indikatorlys blinker og minner 
pasienten på å redusere trykket

Børsten reduserer hastigheten med  
35 % og pulseringene stopper 

Reference: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-13.

© 2012 P&G
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lær hvordan oral-B elektriske 
tannbørster gir en skånsom 
børsting på www.dentalcare.com
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Forbruket av munnskyllevann ser ut til å ha tatt helt av  
– i hvert fall hvis vi skal dømme etter tilbudet på denne edle vare.  
Men forskning viser at stort forbruk av munnskyllevann kan ha en helseskadelig effekt.

Kan munnskyllemiddel hjelpe?
Munnhelse er viktig for ernæring, velvære og sosialt samvær.  
Et godt munnstell forebygger sykdom og dårlig lukt fra munnen

Munnskyllemidler inneholder oftest antibak-
terielle stoffer, og utstrakt bruk av disse kan 
føre til at sykdomsfremkallende bakterier 
utvikler resistens overfor antibiotika, noe som 
igjen fører til et helsemessig problem. 

Professor og tannlege Anne Aamdal Scheie 
presenterte i 2012 en rapport om resist-
ens-problematikk forbundet med bruk av 
munnskyllevann. Hun og flere tannleger 
mener at man på generelt grunnlag bør unngå 
å bruke munnskyllemiddel med antibakterielle 
stoffer: – Normale, sunne mennesker trenger 
ikke å bruke slike produkter. I stedet bør de 
lære seg å bruke tannbørste og tanntråd på en 
bra måte.

Likevel, folket vil ha munnskyll: «Følelse av 
helse og velvære» er en subjektiv sak, og er 
nok ikke knyttet bare til ren odontologi. Det 
er gjort en undersøkelse om hvordan norske 
menn og kvinner subjektivt oppfatter sine 
tannhelseplager, og 50-70% opplevde som et 
problem i stigende rekkefølge: Ising i tennene, 
tannstein, karies/hull, dårlig ånde, matrester 
mellom tennene, belegg/plakk og misfargede 
tenner på topp. Et godt stykke ned på priori-
teringslisten kommer periodontitt; blødning/
betennelser på 40%.

Ut fra dette kan man forestille seg grunnen 
til at mange pasienter foretrekker munnsky-
llevann for å holde kontroll på ising, syrepå-
virkning og dårlig ånde. Det siste forårsakes 
av flyktige bakterieprodukter som Hydrogen-
sulfid, Metylmerkaptan, Dimetylsulfid, der 
flere munnskyllevann kan ha effekt. 

Munnskyllevann består av aktive stoffer i 
vann/alkohol, + smak og tilsetningsstoffer.

Tilsetningsstoffet er ofte et overflateaktivt 
stoff som tilsettes slik at to ikke-blandbare 
stoffer, for eksempel olje i vann, kan om-
dannes til en emulsjon. Tensid er eksempel på 
et slikt overflateaktivt stoff

Parabener er kjemiske stoffer som brukes for å 
hindre bakterie- og soppvekst i kosmetikk, mat 

og legemidler. Den utbredte bruken i kosmetikk 
skyldes at parabener er lite allergifremkallende 
sammenlignet med andre benyttede stoffer. 
På grunn av mistanke om mulig hormonfor-
styrrende effekt på forsøksdyr, har stoffene 
gjentatte ganger blitt utredet av EUs vitenskaps-
komite. Hormonforstyrrende stoffer mistenkes 
bl.a for å kunne påvirke fruktbarhet, kjønnsut-
vikling og læringsevne. Danmark har forbudt 
bruk av parabener til barn under 3 år under 
«føre-var»-prinsipp. Parabener er altså svært 
omdiskutert: For å få en balansert fremstill-
ing foreslår vi å lese Mattilsynet og på «Grønn 
hverdag». 

Aktive stoffer er antibakterielle stoffer som 
dreper eller hemmer vekst av bakterier (klor-
heksidin, eteriske oljer, sink, Hexetidin,  eller 
stoffer som påvirker de- og re-mineralisering 
(Fluorid). 
Klorheksidin er uforlikelig med anioniske stoffer. 
Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen og 
må derfor skylles ut med rent vann før skylling 
– men da mister man langtidseffekten av fluor 
i tannkremen. Det beste er altså å skylle noen 
timer etter tannbørsting dersom man bruker  
munnskyllevann med klorhexidin.

Mulige bivirkninger av antibakterielle 
munnskyllevann

Lokale, forbigående: Misfarging av tenner og 
tunge. Smaksforstyrrelse
Langsiktige bivirkninger: Resistens, koresistens 
og kryssresistens.
Det er en fare for at langtids bruk av antibak-
terielle stoffer kan øke forekomst av multi-
resistente bakterier og behandlingsresistente 
biofilminfeksjoner i munnhulen  og i kroppen 
for øvrig, og dermed øke behovet for nye måter 
å bekjempe infeksjoner på. Derfor maner man 
til generell forsiktighet ved bruk av munnsky-
llevæsker som inneholder antibakterielle stoffer.
Vi hører at det er greit med «litt» klorhexidin 
i skyllevann som er beregnet for daglig bruk i 
ubestemt tid: La oss ta parallellen med antibio-
tika: Ingen vil normalt tenke seg å ta «litt» Apo-
cillin hver dag for sikkerhets skyld; vi vet at vi da 
utvikler resistens. Kan vi tenke oss det samme 
for antibakterielle midler i munnskyll?

Vitenskapelig dokumentasjon

Vi savner vitenskapelig dokumentasjon for 
mange påstander i reklamen for munnskylle-
vann. «Klinisk forskning», «undersøkelser», 
«forskning viser at…», «vi har dokumentert 
at..» og liknende bør vi gjennomskue.  Og 
det er klart at vitenskapelig dokumentasjon 
henger høyt, og hemmer sannferdig markeds-
føring. Vitenskapelig  doku-mentasjon er 
definert ved at den skal 

•Presentere ny innsikt
•Være i en form som gjør resultatene etter-
prøvbare eller anvendelige i ny forskning.
•Være i et språk og ha en distribusjon som 
gjør den tilgjengelig for andre forskere.
•Være i en publiseringskanal med rutiner 
for fagfellevurdering. I praksis betyr det en 
publikasjon med referee-ordning;  arbeidet 
blir sendt til 2-3 personer med anerkjent 
vitenskapelig bakgrunn, og de går gjennom 
studien og går god for forskningens kvalitet

Professor ved UiO, avdeling for periodonti, Per 
S. Thrane, trekker fram SB som et eksempel 
på vitenskapelig dokumentasjon. At SB12 
kan motvirke dårlig ånde i 12 timer er meget 
godt dokumentert. Undersøkelser har vist at 
en kombinasjon av lave doser med klorheksi-
din og sink, virker best mot hovedårsaken til 
dårlig ånde - svovelgasser. Her kan det være 
fornuftig at en fagperson vurderer langsiktige 
bivirkninger sammen med pasienten!
Thrane utelukker ikke at andre framtidige 
munnskyllemidler med lave konsentrasjoner 
av sink og klorheksidin vil ha en liknende  
effekt. Men slik effekt må dokumenteres for 
det spesifikke munnskyll.

Thrane er også klar på at uansett hva man skal 
behandle, så er det best å være så presis som 
mulig. Mange munnvann i dag prøver å være 
et alt-i-ett-produkt - som både skal ta dårlig 
ånde, motvirke plakk og tannkjøttsykdom og 
lignende. Dette er verken klokt eller riktig vei å 
gå, forklarer Thrane.
- Mange midler dreper for mange bakterier, 
noe som ikke er ønskelig. Bakterier i munnen 
spiller en viktig rolle og beskytter oss.
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Chlorhexidine digluconate
0,12% CHX 
Xylitol
Castor oil
Zinc lactate  

Bakteriedrepende
Legemiddel

Chlorhexidine digluconate 
0,12% CHX 
Glycerin
Propylene Glycol
Castor oil
Cetylpyridinium Chloride
0,05 CPC

Acesulfame potassium
Propylparaben
Metylparaben
C.I 14720
Provitamin B5
Vitamin E
Allantoin

Bakteriedrepende  
Klorhexidinholdige skyllevann  skal vanligis brukes i 2 uker; maks 4 uker. Nedre anbefalt aldersgrense er 12 år. OBS Klorheksidin er uforlikelig 
med anioniske stoffer. Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen og må derfor skylles ut med rent vann før skylling. 
Felles for disse 3 produktene er at de er ment å brukes etter forskrivning / forordning av tannlege eller tannpleier grunnet sykdom eller 
operasjoner i munnhulen, alene eller som supplement til hygienetiltak.
Corsodyl er et registrert legemiddel og underlagt strenge krav til dokumentasjon og hva man kan «påstå» i markedsføring.  
Den godkjente indikasjonen (Ref. Felleskatalogen) for Corsodyl kan gi en veiledning for bruk av disse bakteriedrepende munnskyllemidler:
Profylaktisk mot plaque, gingivitt og andre infeksjoner i munnhulen ved nedsatt mulighet for opprettholdelse av god munnhygiene eller ved 
nedsatt spyttsekresjon av ulike årsaker. Terapeutisk ved gingivitt, trøske og protesestomatitt, samt til protesedesinfeksjon.

Det er spesielt segmentet «Supplement til 
den vanlige munnhygiene» som tiltrekker 
seg de store firma, og det er tydelig at det er 
i dette segmentet det er de store penger å 
hente. Det er i alt omkring 30-35 forskjellige 
munnskyll som er «rått» forbrukerrettet og som 
markedsføres med alle midler. Vi ser derfor 
mye useriøst og usant i reklamene, og personlig 
synes vi «3 av 4 tannleger anbefaler …», 
«Anbefales av tannleger» er både provoserende 
og krenkende for tannlegestanden.  Hvordan 
Tannpleierforeningen kan gå god for, og 
anbefale et spesielt munnskyll, er for oss en 
gåte.

Vi er ovverrasket over mengden reklametråkk 
vi finner under markedsføringen av munnskyll: 
Uttalelser uten vitenskapelig dokumentasjon, 
påstander om ”klinisk dokumentert” eller 
meningsløse og poengterte selvfølgeligheter er 
bare toppen av isfjellet:  

Tekstene i reklamene får tale for seg selv. I 
denne oversikten skal vi forsøke å fjerne det 
meste tåkeprat som vi finner i forbrukerkrigen 
om valg av munnskyllevann. I dette markedet 
konstruerer også produsentene nettsider som 
skal se seriøse ut der de skal fremstå som 
faglige og nøytrale overforn forbrukeren.

Ekstra forundret er vi over de uttalelser og 
påstander om munnskylls egenskaper som vi 
finner på enkelte apoteks nettsider. Vi vil gjerne 
minne apotekpersonale og annet helsepersonell 
om at de faktisk har en plikt til å tenke gjennom 
informasjonen de skal videreformidle, og 
at helsepersonell spesielt må prioritere 
objektivitet, faglighet, helse, miljø og sikkerhet 
foran salg. 

Uoversiktlig marked 
«Munnskyllserier» (Merkevarer som Flux, 
Listerine) med underliggende produkter skaper 
uoversiktlighet. Det er 30 - 40 forskjellige 
flasker munnskyll på markedet, og vi tenker at 
plasskrig både i Apotek og dagligvare kan være 
en årsak til dette, samt at forbrukeren som 
ønsker å kjøpe, lettere blir forvirret. Synlighet 
og tilgjengelighet er viktig for produsenten, 
og det sier seg selv at en flaske får mindre 
plass enn 6 flasker. Da blir 20 cm hyllebredde 
«Corsordyl» klart mindre synlig enn 1 meter 
Listerine. Hva griper en kunde lettest etter? I 
vår oversikt velger vi å forsøke å gi et samlet 
«bilde» av merkevaren fremfor detaljer om de 
underliggende produkter .

Merkn: Lavere konsentrasjoner 50/50 med vann kan forsøkes 
ved irritasjon av munnslimhinnen

Vi har delt munnskyllevæskene inn i  
4 hoved-bruksområder:

1. Bakteridrepende, forskrevet av 
tannlege/tannpleier

2. Dårlig ånde

3. Munntørrhet

4. Supplement til den vanlige 
munnhygiene

Generelle kommentarer til oversikten I oversikten utelater vi informasjon som:

• Bruksanvisningen «ca 10ml. væske 
skylles i 30-60 sekunder morgen 
og kveld etter tannpuss. Skal ikke 
svelges». Det er felles, og vi tror 
ikke forskjellene i sekunder, mengde 
og hyppighet er spesielt godt 
dokumentert. Men vi har faktisk noen 
som opererer med 20ml pr. skyll. 

• «Barn under 6 år skal ikke skylle» er 
noe som gjelder alle.

• Alle munnskyll inneholder vann.

• Der fluor er tilstede: Av plasshensyn 
og av hensyn til saklig fremstilling 
fjerner vi uttrykk som «med fluor som 
styrker tennene, forbygger karies og 
ising, styrker tannemaljen». Dette og 
mange liknende uttrykk er felles for 
alle munnskyllevann som inneholder 
fluor, og vi anser innhold av 0,2% 
Fluor isolert sett å være bedre i 
overnevnte sammenheng enn 0,05%.  
Fluor kan bindes/nøytraliseres av 
stoffer i den aktuelle løsningen, og 
den egentlige effekt av fluoren i de 
enkelte munnskyllevann er oftest 
udokumentert. 

Acesulfame potassium
Aroma
Lactic acid. 
Sodium fluoride
Glycerin

Corsodyl
GlaxoSmithKlineAS
Apotek

Paroex Rød
Sunstar AB/GUM
Dentallev. 

Flux
Actavis Norway
Apotek, Dentallev. 

InnholdInnholdInnhold

Chlorhexidin gluconate 0,2%
Spir.Fortis 0,07 ml. 
Sorbitoln 140 mg

Macrogol-glycerol-
hydroxystearat
Peppermynteolje

Alkohol

Parabener

Fluor 0.2%

0,12% CHX

Alkohol

Parabener

0,12% CHX

Alkohol

Parabener

0,2% CHX

TEGNFORKLARING:
varianter med varierende mengde

Med 

Uten
Inneholder små mengder

BakteriedrependeBakteriedrepende
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Chlorhexidine digluconate
0,12% CHX 
Xylitol
Castor oil
Zinc lactate  

Bakteriedrepende
Legemiddel

Chlorhexidine digluconate 
0,12% CHX 
Glycerin
Propylene Glycol
Castor oil
Cetylpyridinium Chloride
0,05 CPC

Acesulfame potassium
Propylparaben
Metylparaben
C.I 14720
Provitamin B5
Vitamin E
Allantoin

Bakteriedrepende  
Klorhexidinholdige skyllevann  skal vanligis brukes i 2 uker; maks 4 uker. Nedre anbefalt aldersgrense er 12 år. OBS Klorheksidin er uforlikelig 
med anioniske stoffer. Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen og må derfor skylles ut med rent vann før skylling. 
Felles for disse 3 produktene er at de er ment å brukes etter forskrivning / forordning av tannlege eller tannpleier grunnet sykdom eller 
operasjoner i munnhulen, alene eller som supplement til hygienetiltak.
Corsodyl er et registrert legemiddel og underlagt strenge krav til dokumentasjon og hva man kan «påstå» i markedsføring.  
Den godkjente indikasjonen (Ref. Felleskatalogen) for Corsodyl kan gi en veiledning for bruk av disse bakteriedrepende munnskyllemidler:
Profylaktisk mot plaque, gingivitt og andre infeksjoner i munnhulen ved nedsatt mulighet for opprettholdelse av god munnhygiene eller ved 
nedsatt spyttsekresjon av ulike årsaker. Terapeutisk ved gingivitt, trøske og protesestomatitt, samt til protesedesinfeksjon.

Det er spesielt segmentet «Supplement til 
den vanlige munnhygiene» som tiltrekker 
seg de store firma, og det er tydelig at det er 
i dette segmentet det er de store penger å 
hente. Det er i alt omkring 30-35 forskjellige 
munnskyll som er «rått» forbrukerrettet og som 
markedsføres med alle midler. Vi ser derfor 
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synes vi «3 av 4 tannleger anbefaler …», 
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og krenkende for tannlegestanden.  Hvordan 
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Vi er ovverrasket over mengden reklametråkk 
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påstander om ”klinisk dokumentert” eller 
meningsløse og poengterte selvfølgeligheter er 
bare toppen av isfjellet:  
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og hyppighet er spesielt godt 
dokumentert. Men vi har faktisk noen 
som opererer med 20ml pr. skyll. 

• «Barn under 6 år skal ikke skylle» er 
noe som gjelder alle.

• Alle munnskyll inneholder vann.

• Der fluor er tilstede: Av plasshensyn 
og av hensyn til saklig fremstilling 
fjerner vi uttrykk som «med fluor som 
styrker tennene, forbygger karies og 
ising, styrker tannemaljen». Dette og 
mange liknende uttrykk er felles for 
alle munnskyllevann som inneholder 
fluor, og vi anser innhold av 0,2% 
Fluor isolert sett å være bedre i 
overnevnte sammenheng enn 0,05%.  
Fluor kan bindes/nøytraliseres av 
stoffer i den aktuelle løsningen, og 
den egentlige effekt av fluoren i de 
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FORBEHOLD: 
Det er stadig lansering av nye produk-
ter, og dette er de munnskyllemidler 
det har lykkes oss å finne pr. dato. Det 
har i noen tilfeller vært svært vanskelig 
å få fakta om inngredienser. Vi tar 
fobehold om at det kan være noen feil 
her og der i oversikten. Rettelser og 
tilleggsinformasjon finner du på 
www.focustema.no

Mot dårlig ånde

  

Alkohol Alkohol

Parabener Parabener

Fluor 0.2% Fluor 

Mot munntørrhet Mot munntørrhet

-SB12 nøytraliserer stoffene og prosessene som gir opphav 
til dårlig ånde. Virker i 12 timer. 
-De aktive stoffene i SB12 er sinkacetat og klorheksidin i 
svært lave konsentrasjoner, som ikke gir noen misfarginger 
eller smaksforandringer.

Inneholder ingredienser som stimulerer spyttproduk-
sjonen, smører slimhinnene.
+ Fluor

Munntørrhet 
Endring av saliva (spytt) skjer i forhold til alder, ernæring og bruk av legemidler.  
Det er grunn til å anta at 2/3 av personer over 60 år bruker mer enn 3 reseptpliktige 
legemidler, og svært mange legemidler har munntørrhet som bivirkning.  
Det finnes grader av munntørrhet, og dette slår ut på kariesfrekvens i mild eller alvorlig 
grad. Ofte er ikke pasienten klar over problemet før det blir ubehagelig, slik at et 
hjelpemiddel kan være fornuftig fra 50-60 år eller dersom man går på medisiner.  
 
Voksne med høy kariesaktivitet eller subjektivt ubehag med tørr munn kan ha stor nytte 
av et munnskyllevann med 0,2% fluor tilpasset indikasjonen.

Dårlig ånde 
Rundt 90% av årsakene til dårlig ånde 
kommer fra munnhulen. De resterende 
10% fra mage/tarm. Det betyr at noen har 
dårlig ånde, mange mennesker tror de 
har det, og ytterligere personer ønsker å 
forebygge det. Til sammen gir dette en god 
del mennesker som føler de har en legitim 
grunn for å bruke munnskyllevæsker for 
å avhjelpe problemet sitt. Munnskyll gjør 
ingen ting med årsaken til dårlig ånde.

Aksepteres som vitenskapelig dokumentert

Kan man virkelig fremme påstander i 
reklamen, uten forbehold?

Munnskyllevæsker er definert som kosmetikk 
(!)- og hører inn under Mattilsynets område. I 
EU har man et mattrygghetsorgan som heter 
EFSA. EFSA vil på oppdrag fra Mattilssynet 
kunne se hva som eksempelvis skjer av 
markedsføring innenfor kosmetikkbransjen! 
Det er nemlig slik at det er regler for hva man 
kan si i markedsføringen av munnskyllemidler. 
Vi registrerer at det er aktører som lojalt følger 
oppsatte regler, mens det tydeligvis er andre 
som gir blanke i dette. Og her er det store 
penger å hente på aggressiv markedsføring: 
«Snille piker får det de ønsker seg til jul; slemme 
piker har fått det for lenge siden…»

Det eneste unntaket er Corsordyl: Det er 
registrert som reseptfritt legemiddel, og er 
underlagt langt strengere regler.

Vi har et fokus på vitenskapelig dokumentasjon 
av produktene, samt  innhold av Alkohol, Fluor, 
Parabener, H202 Hydrogenperoksid, Klorhexidin 
og Zink.  Vi ønsker at munnskyllevann skal være 
trygg og sikker for pasienten. For veldig mange 
av forbrukerne er munnskyllevann unødvendig, 
og gir generellt ingen «ekstra» beskyttelse.

    Ingen munnskyllevann fjerner 
etablert biofilm (plakk)

    Klorhexidinholdige munnskyllevann 
har best dokumentert effekt, men bør 
ikke brukes over lengre tid

    Det bør være klare indikasjoner for 
bruk av munnskyllevann som inneholder 
antibakterielle stoffer, og behandlingen 
bør vare kun i korte perioder

    Fluorholdig munnskyllevann benyttes 
kariesprofylaktisk og 0,2% kan brukes 
ved plagsom ising i tennene. Fluor virker 
ved over tid å remineralisere ( forsterke) 
tannhalser og blottlagt tannben.

 
                            Alkohol
Alkohol i munnskyllevann er tilstede for å 
konservere innholdet. Alkohol er et tema for 
noen, og vi ser at enkelte fagfolk også advarer 
mot innhold av alkohol fordi det til eksempel 
kan tørre ut slimhinnen. Det underlige er at 
enkelte faller for egne grep: Vi har ikke sett 
noen undersøkelse som beviser bivirkninger 
av alkohol i munnskyllevann, og som skal 
spyttes ut. Tilbake sitter vi med inntrykk av at 
også debatten om alkohol i munnskyllevann 
er følelsesstyrt og ikke vitenskapelig 
dokumentert
Alkohol er et godt egnet desinfeksjonsmiddel 
og konserveringsmiddel, og daglig brukes det 
store mengder alkohol i svært høye konsen-
trasjoner, som fordamper, i alle landets klinik-
ker. Har vi blitt advart mot det?

Parabener
Dette er diskutert i innledningsartikkelen. I de 
små mengder som er innenfor EUs anbefalin-
ger, kan det virke som også denne debatten er 
basert på følelser

Fluor
Det finnes fortsatt grupper som kjemper i
herdig mot fluor i drikkevann og matvarer...

“Føleri”?

Biothene
GlaxoSmithKline
Apotek, Dentallev.

Xerorinse
Actavis Norway AS
Apotek, Dentallev.

SB12 DUO
Meda
Apotek, Dentallev.

Innhold Innhold Innhold

Utdrag reklameord Utdrag reklameord Utdrag reklameord
Lindrende munnskyll som renser og forfrisker munnen 
i motsetning til enkelte sterke munnskyll som kan føre 
til svie, renser biotène munnskyll mot munntørrhet den 
tørre munnen varsomt, og lindrer milde irritasjoner.
Red.anm: Savner dokumentasjon for uttalelser.

Alkohol 1,5%

Parabener

Fluor 0,2% 

0,12% CHX

Glycerin 
Hydrogenated Starch 
Hydrolysate 
Alcohol (1%) 
Zinc Acetate Dihydrate 
Chlorhexidine
Diacetate

Sodium Fluoride 0.2% 
PEG 40 Hydrogenated 
Castor Oil 
Potassium Acesulfame 
Citric Acid 
Aroma

Glycerin 
Sorbitol 
Xylitol 
Castor oil 
Maltodextrin 
Chamomilla Recutita
Hydroxyethylcellulose 

Potassium Sorbate 
Aktive ingredienser: 
optaflow 0,2, allantoin, 
kamomille og fluor
Extract Sodium Fluoride

Propylene Glykol
Poloxamer 407
Hydroxyethylcellulose
Benzoic acid
Sodium Benzonate
Disodium Phospate
Zinc Gluconate

Lysezyme
Lactoferrin
Glucose Oxydase
Potassium thiocyanate
Calsium Lactate
Lactoperoxidase



SIKKER ÅNDE i 12 timer

MEDA, Askerveien 61, postboks 194, 1371 Asker, tlf. 66753361, facebook.com/hverdagsplager

SB12 bygger på en unik, patentert sammensetning av zink og klorhexidin. Denne 
kombinasjonen eliminerer de svovelholdige gassene som gir dårlig ånde.



SIKKER ÅNDE i 12 timer

MEDA, Askerveien 61, postboks 194, 1371 Asker, tlf. 66753361, facebook.com/hverdagsplager

SB12 bygger på en unik, patentert sammensetning av zink og klorhexidin. Denne 
kombinasjonen eliminerer de svovelholdige gassene som gir dårlig ånde.
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Alkohol

Parabener

Alkohol

Parabener

Fluor

Alkohol

Parabener

Fluor  0.05%

Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene

Natriumfluorid
Sodium Fluoride
Methylparaben
Propylparaben
Aroma

Benzyl alkohol (% ikke oppgitt) 

Propylene glycol
Tetrapotassium pyrophospate
polysorbate 20
Tetrasodium pyrophosphate
Zink citate
PVM/MA Copolymer

Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene

Alkohol

Parabener

Fluor

Supplement til den daglige munnhygiene

Propylene Glycol
Castor Oil, Aroma
Methylparaben
Chlorhexidine Digluconate 
0,06% CHX

Propylparaben
Sodium Fluoride 250 ppm
Sodium Saccharin,
Eugenol
Sorbitol

sorbitol
glycerine
Xylitol
Tetrapotassium 
pyrophospate
PVM/MA copolymer

Supplement til den vanlige munnhygiene.
= velvære eller substitutt for en dårlig munnhygiene. Tannlegens oppgave er selvfølgelig å forhindre sykdom i munnhulen, men likt mange ting 
terapeuter ikke liker at pasienter gjør, så gir munnskyll mange pasienter en god følelse… - også følelsen av å mestre munnhygiene. 
Definisjonen på munnskyll i denne kategorien er tydelig satt av produsentene - med mål om at konsumentene skal kjøpe mest mulig. 
Kanskje definisjonen på munnskyll bør komme fra tannlegene?

Flux junior: hemmer bakterievekst
Flux sensitive: Skånsom for såre slimhinner
Smører tannkjøttet og munnen Aloe Vera?

Kariesforebyggende tannskyllevæske med fluor 
og peppermyntesmak. 
Til daglig skylling

Effektiv mot bakterier, Gir merkbart friskere pust
Klinisk testet av tannleger. Red.anm: Udoku-
mentert.  Pakningen oppgir innhold av Benzyl 
alkohol; det er en aromatisk alkohol.
Svært vanskelig å få hjelp til ingredienser.

Alkohol brukes i noen typer for å løse opp 
oljene slik at de fungerer. 
Listerine har en dokumentert evne til å drepe 
bakterier
Listerine Total Care Sensitive er også tilsatt 2,4% 
kaliumnitrat KNO3 som motvirker ising i tennene

Midlertidig misfarging av tennene kan forekomme.
Fjerner opptil 3,5 ganger mer plakk enn børsting 
alene. 12 timers virkning mot bakterier 

Red. anm: Virker svakt dokumentert

Tilsatt B og E-vitamin som bidrar til et sunt og 
friskt tannkjøtt
Alt-i-ett munnskyll
Klinisk bevist sikker - Dokumentert hvitere tenner
Red.anm: Vi finner ingen vitenskapelig dokumen-
tasjon.

Betaine
Castor oil
Sodium Benzonate
Sodium Flouride
CI1700, CI42090
CI42053, CI19140

Glycerin
Xylitol
Castor oil,
Zinc lactate 

Acesulfame potassium
Aroma
Lactic acid. 
Sodium fluoride

Fluor

Bildet representerer flere i en serieBildet representerer flere i en serieBildet representerer flere i en serie

Bildet representerer flere i en serie Bildet representerer flere i en serie

Flux
Actavis Norway
Apotek, Dentallev.

VARIANTER:

Fresh
  0.2% Fluor

Sensitive
  0.2% NAF

Junior
0.05% Fluor

0.2%
  0.2% Fluor

Listerine
Johnson&Johnson
Apotek, dagligvare

VARIANTER:

Total
+ Alkohol

Total Care
Sensitiv
    2.4% KNO3

 + Alkohol

Zero
Uten Alkohol

Professional 
Fluoride plus
Uten Alkohol

Corsodaily
GlaxoSmithKlineAS
Apotek, dentallev.

Jordan
Jordan
Dagligvare

VARIANTER:

Fresh
0,05% Fluor
??% CHX
Protect

Multiaction
0,2% Fluor

White Instant

Colgate
Colgate
Dagligvare

VARIANTER:

Max White
Benzyl Alcohol

Multiprotect

Komplett

Sensitive 
Pro-relief
Benzyl Alcohol

Utdrag reklameord

Innhold

Utdrag reklameord Utdrag reklameord

Innhold Innhold i serien varierer med bla:

Innhold i serien varierer med bla:Innhold i serien varierer med bla:

Innhold i serien varierer med bla:

Utdrag reklameord Utdrag reklameord Utdrag reklameord

Arginine 8%
Sodium Flouride 225 ppm
Zodium Zaccarin
CI45051, CI17200
PEG-40 Castor oil
Citric Acid
Methylisothiazolinone

Tocopherol 
Acetate
Zink Gluconate
CHX: Klorhexidin       
digluconate

Fluorid
Apotek1
Apotek1

VARIANTER:

0,5 mg/ml
0,05% fluor 
m/u peppermynte

2 mg/ml
 0,2% Fluor 
Peppermyntesmak

SIKKER ÅNDE i 12 timer

MEDA, Askerveien 61, postboks 194, 1371 Asker, tlf. 66753361, facebook.com/hverdagsplager

SB12 bygger på en unik, patentert sammensetning av zink og klorhexidin. Denne 
kombinasjonen eliminerer de svovelholdige gassene som gir dårlig ånde.

Alkohol

Parabener

Fluor 0.05%

0,06% CHX

Alkohol

Parabener

Fluor 0,05%

UKJENT 
% CHX

Sorbitol 
Potassium Nitrat 
Poloxamer407 
Benzoic Acid 
Sodium Saccahrin 
Eucaluptol*
CI 42053

Aroma 
Methyl Salicylate* 
Thymol* 
Sucralose 
Menthol 
Sodium Benzoate 
Sodium Flouride
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DENTIN-
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Blokkerer kilden til ising og gir langvaring beskyttelse*

BRUKSANVISNING: 
•	 Brukes	morgen	og	kveld	etter	
tannbørsting	(eller	som	anbefalt	av	
tannlege).

•	 Skyll	med	10	ml	i	60	sek	og	spytt	så	ut.
•	 Ikke	for	barn	under	18	år.

Opptil	69 %	av	befokningen	
kommer	til	å	oppleve	ising	en	eller	
annen	gang.	

Listerine®	Professional	Sensitivity	
Therapy	er	et	munnskyll	som

•	bruker	kaliumoksalat-
krystallteknologi	til	å	blokkere	
åpne	dentinkanaler

•	 blokkerer	over	90 %	av	åpne	
dentinkanaler,	som	forårsaker	ising,	
etter	bare	6	skyllinger	in	vitro**

*Ved bruk to ganger om dagen. 
**Laboratorietester. Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon.
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SENSITIVITY THERAPY

Blokkerer kilden til ising og gir langvaring beskyttelse*

BRUKSANVISNING: 
•	 Brukes	morgen	og	kveld	etter	
tannbørsting	(eller	som	anbefalt	av	
tannlege).

•	 Skyll	med	10	ml	i	60	sek	og	spytt	så	ut.
•	 Ikke	for	barn	under	18	år.

Opptil	69 %	av	befokningen	
kommer	til	å	oppleve	ising	en	eller	
annen	gang.	

Listerine®	Professional	Sensitivity	
Therapy	er	et	munnskyll	som

•	bruker	kaliumoksalat-
krystallteknologi	til	å	blokkere	
åpne	dentinkanaler

•	 blokkerer	over	90 %	av	åpne	
dentinkanaler,	som	forårsaker	ising,	
etter	bare	6	skyllinger	in	vitro**

*Ved bruk to ganger om dagen. 
**Laboratorietester. Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon.

Utdrag reklameord

Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene

Innhold Innhold

Supplement til den daglige munnhygiene Supplement til den daglige munnhygiene

Glycerin
Sorbitol
Xylitol
Steareth-30
Sodium Benzoate
Citric Acid

Sodium Hydroxide 
Allantoin
Aroma
Glucose Oxidase
Amyloglucosidase
Sodium Fluoride
225ppm

Potassium  
Thiocyanate
Zinc Glucconate 
Calcium Citrate
Lactoperoxidase
Cl 42051

SB12 nøytraliserer de stoffene og prosessene som 
gir opphav til dårlig ånde.
De aktive stoffene i SB12 er sinkacetat og klor-
heksidin i svært lave konsentrasjoner, som ikke gir 
misfarginger eller smaksforandringer.

Beskytter tannkjøttet – Hemmer bakterievekst i 
munnen og forebygger plakk – Gir frisk pust – 
Desinfiserer tenner og munn 
Hemmer dannelsen av tannsten

Provitamin B5, vitamin E och allantoin hjälper till 
att hålla tandköttet fast och friskt.
Paroex 0,06 % CHX + 0,05 % CPC

Zendium Munnskyll inneholder sink og binder de svovel-
holdige bakteriene som forårsaker dårlig ånde. 
Enzymer styrker munnens naturlige forsvar, 
Steareth30: tensid som gir lite skum. Skånsom mot 
slimhinnene. 
Red.anm: Zendium hevder “Anbefalt av 3 av 4 tannleger”; 
“Anbefalt av tannleger”. Den dokumentasjon er ikke sett.

Noen dråper i et glass vann. Skyll grundig og spytt ut  
Uoppblandet er Vademecum meget desinfiserende. 
Insektbitt, uren og sår hud vasker du bare med ren 
Vademecum munnvann.
Red. anm: “Mot det meste”

Nycodent
Nycomed Pharma
Apotek, Dentalsalg

VARIANTER:

Total
0.05% Fluor 

Complete
0.05% Fluor 
+ Zink
+ alkohol

Fresh
0.05% Fluor
+ Alkohol

Fluorid
0.05% Fluor

White
0.2% Fluor
+ Alkohol

Utdrag reklameordUtdrag reklameord

Utdrag reklameordUtdrag reklameord

SB12
Meda Pharma
Apotek, Dentalsalg

VARIANTER:

Mild
0.05% Fluor 
+ Alkohol 1%

Original 
0.05% Fluor 
+ Alkohol 1% 

Alkohol 1%

Parabener

Fluor 0.05%

Alkohol

Parabener

Fluor

GUM
Sunstar
Dentalsalg

VARIANTER:

Paroex Blå 
0,06 CHX
0,05% CPC

Original White
0,05% Fluor
+  Alkohol

 0.1% H202

Innhold i serien varierer med bla:

Alkohol 25-30%

Parabener

Fluor

Alkohol

Parabener

Fluor 0.05%

Zendium
Unilever Norge
Apotek

Vademecum
Lilleborg
Dagligvare

Bildet representerer flere i en serie Bildet representerer flere i en serie Bildet representerer flere i en serie

Alkohol

Parabener

Fluor 0.05%

Innhold i serien varierer med bla: Innhold i serien varierer med bla:

Redaktørens personlige kommentarer:

Etter å ha sittet med munnskyllevann, reklame-
påstander, ingrediensoversikt, dokumentasjon 
og mangel på de to sistnevnte i dager og timer, 
er jeg ganske enkelt forskrekket over kvalitet 
og seriøsitet i dette markedet. Jeg kan forsikre 
at jeg startet positiv til at munnskyllevann er et 
verdifullt tilskudd til den generelle tannhelse.  
Fordi jeg nå tar meg lov til å være subjektiv, 
trekker jeg fram at Jordan som tidligere hadde 
tannhelsefaglig kunnskap, nå er kjøpt opp av 
Lilleborg: Fagkunnskapen fjernet, og tilbake 
er et salgsapparat. Morsomt å oppdage at på 
hjemmesiden selges tannhelsemidler sammen 
med oppvaskbørster. Når det gjelder store van-
skeligheter med å finne ansvarlig fagkunnskap, 
stiller Colgate og Nycomed på samme lag. Og 
GSK (de med Corsodyl) har nettopp sparket 
all fagkunnskap i Norge og styrer det hele fra 
Sverige. Felles for alle nevnte at de prioriterer 
salg, og mitt inntrykk er at de er hensynsløse i 
sine påstander og argumenter i den hensikt å 
selge, uansett  midler.
Jeg har opplevd at det i flere tilfeller har vært 
umulig å få oppgitt konsentrasjoner av kjemika-
lier i skyllevannet, samt at mengder kjemikalier 
i bruk er så overveldende at oversikten blir 
borte. Lilleborg “strakk” seg til å vedgå en 
alkoholprosent på 25-50%: Da kom blålysene 
på i hodet mitt!
Mitt inntrykk er at vi står overfor en voldsom 
industri med langt over 1 million liter munnsky-
llevann. Innholdet i mange av handelsvarene er 
så uoversiktlige at jeg mener vi kan stå overfor 
et folkehelseproblem. Det som kan redde 
situasjonen, er om EU og Mattilsynet kommer 
på banen.
Dette er en bekymringsmelding. Til tannleger 
og Mattilsynet

Alcohol 
Sorbitol 
Xylitol 
Poloxamer 407
Benzoic Acid
Eucalyptol
Zink Chloride

Sodium Saccharin 
Thymol 
Methyl Salicylate 
Sodium Fluoride 
Menthol
Aroma 
Sodium Benzoate 

CI 16035 
CI 42090 
Natriumfluorid 
Hydrogenperoksid 
(0.1%)

Glycerin 
Hydrogenated Starch 
Hydrolysate 
Alcohol (1%) 
Zinc Acetate Dihydrate 
Chlorhexidine Diacetate
Sodium Fluoride

PEG 40 Hydrogenated 
Castor Oil 
Potassium Acesulfame 
Citric Acid 
Aroma. 
Natriumflourid 0.05% 

Alcohol 
Sorbitol 
Xylitol 
Poloxamer 407
Benzoic Acid
Eucalyptol 
Zink Chloride 
Sodium Saccharin
Thymol 

Sodium Fluoride 
(0,05 % w/v, 221 
ppm F)
Menthol 
Methyl Salicylate 
Sodium Benzoate 
CI 16035 
CI 42090 

2.0 mg NA 
Hydrogenperoksid 
(0.1%)

Alcohol 25-50% 
Sodium Benzoate 
PEG-40 Hydrogenated Castoroil 
Aroma
Eugenol
Geranium



Hva passer best for din klinikk?  

3d Skanning - 
Skanne selv, eller sende avtrykk? 

 

Gendent 3d AS har gjennom flere år  tilbudt 3D skanning. Klinikken sender alginat-
avtrykkene til oss for digitalisering. De ferdige 3d studiemodellene lastes ned fra 
Internett. Med OrthoAnalyzer  har man ett komplett analyseverktøy og arkivsys-
tem integrert mot journalsystemet. 

GENDENT 3D AS TLF: 90177576    EPOST: OLEK@GENDENT.NO WWW.GENDENT.NO 
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SKANNING SERVICE 

Kontakt oss for demo av den nye Trios farge 3d skanner 

Nå 40% raskere! 

NYHET!  Trios Color POD                            Integrert med OrthoAnalyzer 
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Så kjære kolleger - vi råder dere til følgende når 
ukjente telefonselgere ringer: Takk pent for 
oppringningen og be dem bruke postadressen 
og brev (snailmail) dersom du mener tilbudet 
kan være av interesse. Legg på.
Dersom du oppgir eposten din, risikerer du 
at selgerne forsøker å bruke det at du oppgir 
eposten som en aksept for at du har bestilt: 
Teknikken er ofte at du får en epostfaktura 
etter 4-5 måneder, og da er du kanskje 
usikker på hva du har sagt?

Vi har 2 gode intervju i dette Focus, med Eniro 
og med Google. Eniro er jo stort, og i utgang-
spunktet nødvendig for tannleger. Selgerne fra 
Eniro er ofte på provisjon de også, slik at vi op-
plever at de ikke alltid er like edruelige når det 
gjelder det som du «må ha».  
Google er et enormt foretak, og forteller at de 
ikke har noen selgere som ringer. Dersom du 
føler at du trenger Google tjenester er det viktig 
at DU tar kontakt. De har en servicetelefon. Og 
de lopper deg ikke for store penger heller.

Her kommer en liten oversikt over telefonsalg 
og beslektede aktiviteter vi har møtt i den siste 
tiden. Det er «bare å legge på…»:

1881: Dette er «Telenors offisielle leverandør av 
opplysningstjenester» og er et godt eksempel 
på at du ikke kan ha tillit til slike firma/selgere 
på bakgrunn av eiersits. Personlig kan jeg ikke 
tenke meg at 1881 er «Norges fremste for-
midler av person- og bedriftsinformasjon».
En kollega lot seg i fjor lokke til å inngå en avtale 
med 1881, men leste ikke «liten skrift» godt 
nok. Han ble syk og innlagt på et tidspunkt han 
skulle ha mottatt et brev om forlengelse av 
avtalen. Han fikk den altså ikke, men han fikk 
faktura på ca. kr. 12.500 for ett år. I den lille 
skriften står det at dersom han ikke svarer på 
brev (!) så vil avtalen fornyes automatisk!
RÅD: Vi synes dette er dårlig forretningsskikk og 
avtalemoral. Hold dere unna alle, og jeg mener 
alle, der det er automatisk fornying dersom du 
ikke melder fra. Det bryderiet kan du spare mye 
penger og ergrelser på.

Media Access: et firma som for ganske mye 
penger vil hjelpe deg til å bli mer synlige på 
Google. De ga inntrykk av å være fra Google, 
noe som ikke stemmer. Google har tatt saken 
videre.
RÅD: Kontakt Google hvis du vil avertere der. 
Likevel så tror jeg det finnes noen hederlige 
sjeler som gir råd om hva som er best versus 
Google søkemotor. Men pass på.

Expressbladet.no (NÅ må du være våken!): Nok 
et firma som forleder deg til å undertegne usp-
esifikke avtaler. Denne var dog det groveste vi 
har vært med på, kr. 49.950 for ett år. Kollegaen 
hadde ringt Tannlegeforeningen for å søke råd.

OM HAIER 
OG ANDRE 
FISKER
Det har denne høsten vært en uvanlig 
stor aktivitet fra forskjellig type haier. 

Focus har gjentatte ganger advart. 
Likevel ser det ut til at mediatrykket 
er så sterkt at flere kolleger går på 
forholdsvis store smeller. 
Beløpene er også blitt større, det er 
flere norskregistrerte firma på banen, 
og risikoen for å gjøre noe dumt er 
blitt betydelig større.

Telefonkatalogen.biz er en gjenganger, og nå er 
vi truet med rettsak. Flere kolleger har sendt inn 
sin historie, og de fleste kommer unna kravene 
med vår hjelp. Men vi trenger hjelp av dere der 
ute: Send inn deres historie!

«Handle på nett» er en bratt stigende virksom-
het: Vær forsiktig, les egen artikkel i bladet.

«Datarådgivere» og firma som selger data-
maskiner til deg som har Opus, NextSys eller 
Dentica: Mange av dem er de nye «haiene» 
som tar 3-4 ganger for mye for tjenestene sine. 
Se egen artikkel.

ALLE har til felles at du skal holde deg unna!

«Trygg katalog» er en forening av foretak som 
markedsfører at de har bedre forretningsskikk 
og etikk enn andre telefonselgere.

Det er ikke lett å være mindre næringsdrivende: 
• Du hefter for det du skriver under på
• Du har ikke angrerett
• Du beskyttes i liten grad av rettsapparatet 

selv om du er lurt.

Kort og godt: Du er attraktiv.
Si nei, og inngå bare skriftlige kontrakter 
med klare økonomiske forpliktelser og med 
opphørsdato på avtalen.

Ikke skriv under avtaler der 
det ikke er en dato som 

avslutter avtalen!

Noter alle henvendelse fra 
selger i timeboken din: 

Det er en fin logg som også 
sekretæren kan klare.
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We put a smile on your face
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 har prøvd; og jeg har prøvd mange.”
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«Kvalitet skal være målbart»
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Det som engang var Telenors Gule Sider er 
ikke som det var: Eniro Norge AS har rundt 
1 milliard i omsetning og eies av et svensk, 
børsregistrert firma.  Våre to kontakter 
forteller at det jo har skjedd voldsomme 
endringer siden år 2000: Katalogene var 
papirbaserte og man hadde rent monopol 
med Gule Sider. På det internettbaserte 
marked er det helt andre krefter. Selv om 
Gule Sider er den klart største, merker man 
tilstedeværelsen av konkurrenter fra inn- 
og utland. Mehlum Lie og Skaug sier at de 
useriøse aktørene i markedet ødelegger for 
de seriøse, og at Gule Sider også opplever 
skeptiske kunder når de ringer. 
Som tannlege og bruker synes vi Google 

fungerer svært bra, og når det passer, får vi 
jo opp treff til Gule Sider. 
Skaug fortelle at en slik symbiose kan være 
felles nyttig, og Gule Sider gjør stor innsats 
for å være tilstede på Google som første-
valg: Gule Sider opererer med en flora av 
søkeord på vegne av sine kunder; søkeord 
som blir indeksert av Google. 
«Kundeservice» har fått fornyet oppmerk-
somhet hos GULE SIDER: En ny backoffice-
funksjon er en service for at «kunden skal få 
det han/hun ønsker»- For tiden brukes det 
mye ressurser på denne funksjonen, man 
går gjennom alle kundeengasjement (!), 
definerer grunnpakker og lager søkemotor-
optimalisering for bl.a. tannleger.

ENIRO ...
Eniro/GULE SIDER.no brukes ukentlig av 1,2 mill personer, i tillegg til at over en 
halv million av oss bruker Gule Sider på mobilen hver uke, og er så markeds-
ledende at praktiserende tannleger ikke kan unngå å ha et forhold til denne 
markedsføringskanal. 550 ansatte på landsbasis er en utfordring i seg selv, og 
vår erfaring er at heller ikke Gule Sider’s selgere eller kommunikasjonsmuligheter 
alltid er slik de bør være. Men det tror vi at vi kan gjøre noe med; derfor besøkte 
vi GULE SIDERs Presseansvarlig Kristian Mehlum Lie og redaktør Håvard Skaug.

«De gode, gamle  
Gule Sider»

GULE SIDERs redaktør Håvard Skaug

Focus spør om det kan være slik at enhver seriøs 
telefonselger bør ha en kanal der kunden kan henv-
ende seg; enten det er direkte telefonnummer eller en 
epostadresse. Og aller helst en mottaker som kan sette 
seg inn i tannlegers behov og ha en prisliste man kan 
forholde seg til ved valg av tilpasset løsning.

Gule Sider syntes det var en god tanke med en egen 
kontaktmulighet, og selskapet vil se på hvordan de 
best mulig kan møte tannlegers behov 
Samtalen med Mehlum Lie og Skaug ga oss i Focus en 
verdifull bakgrunnsinformasjon og kontakt for vårt 
videre arbeide mot kataloghaier og useriøse telefon-
selgere.
Vi takker for hyggelig intervju og fortsetter arbeidet 
med fortløpende informasjon på webtannlegen.no.

All annonsering har som sitt endelige mål å 
tjene penger. Tannleger annonserer enten for 
å øke omsetningen og få flere pasienter, eller 
for å betjene en stabil kundekrets og gi ekstra 
service og tilgjengelighet. Her har nettet, og 
spesielt Google, revolusjonert hele bransjen 
med sin ledende søkemotor: 

«Hvor mange som bruker et 
nettsted er irrelevant. Det som 
betyr noe er hvor mange som 
søker på det du har å selge, hvor 
mange som klikker på annonsen 
din og hvor mange som kjøper 
produktet eller tjenesten din.  Så 
enkelt er det», sier Jan Grønbech, 
adm.dir i Google Norge.  

Norge er det landet i verden som bruker 
mest penger på gammeldagse kataloger.  
Dette er oppsiktsvekkende og er nok en 
av de tingene som vil forandre seg ganske 
dramatisk i årene som kommer, mener 
Grønbech. 

Det er viktig å vite at Google er åpen for 
alle som vil annonsere så lenge de ikke 
bryter med våre retningslinjer.  Dette 
betyr at dersom noen ønsker å sette 
opp et selskap som skal hjelpe folk med 
å opprette Google-tjenester, så er dette 
helt greit for oss.  Problemet oppstår i de 
mange gråsonene rundt dette.  Mange 
av disse selskapene lover ting de ikke kan 
holde, som garantert topp rangering på et 
visst søkeord.  Noen utgir seg for å være 
Google eller for å ha et spesielt nært sa-
marbeid med oss.  Jeg har til og med møtt 
en person i et møte som hadde Google 

T-skjorte og visittkort med Google-logo trykket på. 
Dette er vi veldig lite glade for.  Vi samarbeider med 
noen utvalgte byråer og eksempelvis Kvasir.

Vår erfaring er at mange av katalogene i Norge tar 
uforholdsmessig godt betalt for et produkt som 
ikke fungerer.  Et legesenter i Trondheim brukte for 
noen år siden 800 000 kroner på en katalogtjeneste.  
Hos Google ville en kampanje, som hadde nådd 10 
ganger flere mennesker, kostet dem et par tusen 
kroner.  
Dersom man ønsker å se på søkevolum på visse ord 
så kan man se det gjennom sin AdWords konto.   
Hos Google kan man bruke 100 kroner og se nøyaktig 
hvor mange klikk man får for det, og hvor mange av 
klikkene som endte opp som salg eller i form av nye 
kunder.  
Focus etterlyser kontakt med Google dersom man 
som tannlege ønsker å profilere seg der, eller finne et 
egnet kurs, og Grønbech svarer:

Google har “perfeksjonert” selvbetjeningsmodellen 
på http://www.google.no/intl/no/ads/, i alle fall etter 
vårt eget syn.  Skulle vi gitt optimal service til alle 
våre kunder måtte vi vært 100 ganger flere ansatte.  
99,9% av våre annonsører har vi aldri snakket med. 

Når det gjelder kurs så har vi en del av dem.  Disse 
finner man informasjon om på vår Blog. http://
adwords-no.blogspot.no/  Her er det også informa-
sjon av nytte for annonsører.  YouTube er jo ganske 
demokratisk på den måten at godt innhold får mange 
seere og omvendt.  Hvis man søker på Analytics kurs 
eller AdWords kurs så er det masse å velge mellom 
der.  Hvis det er helt krise kan man ringe vår kunde-
service på 800 58 242.

...Og hva mener den nye vinen?
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Jada, det er meg som går på limpinnen: 
Redaktør Kaare som advarer andre og som 
klarer å hjelpe mange ut av pengegriske klør. 
Denne historien er svært lærerik, og MÅ leses.

Historien er denne: På nettet var det avertert en 
2006 modell Argo terrenggående 8-hjuling for 
USD 2,150. En svært god pris til tross for frakt 
til Norge. 

Jeg fikk svar fra en Pamela Benetson som 
forteller at hun er løytnant i hæren, og skal til 
Japan om 6 dager så hun har dårlig tid. Googlet 
«Pamela Benetson» som gir ett svar til google+.  
Gmailkontoen har bilde av henne i uniform: 
Dette var veldig tillitvekkende.
I all ledetekst i mailboksen sto det «Re: I have a 
contract with Google Wallet for this deal and I 
can ship for free within US.» 

Pamela mailet den 30.10 at hun hadde en 
kontrakt med Google Wallet, som ville ta seg 
av dette:  Got your info and already sent it to 
Google Wallet hoping they will contact you 
soon with all the details. After you will hear 
from them please email me back because I 

need to know for sure if this is a done deal! 
Please follow the Google Wallet instructions so 
we can complete this deal successfully and in 
the best manner. Thank you very much!

Jeg googlet «Google Wallet» og fant dette 
veldig seriøst, en etablert googletjeneste for å 
sikre kjøper/selger, men som bare var etablert 
i USA. Litt frem og tilbake, der Pamela hver 
gang nevnte kontrakten med Google Wallet. Jeg 
skrev flere ganger at jeg kunne overføre pen-
gene rett i en USA-bank, men det var tydeligvis 
litt vanskelig.
Jeg maste altså veldig om å kunne betale 
til hennes bankkonto, noe hun forklarte var 
umulig « because i have a contract with Google 
company...Our deal is through Google Wallet so 
they will receive the payment, not me...»
Google Wallet og Pamela hadde på en over-
bevisende måte fortalt at jeg måtte sende 
penger personlig til én person, en «Google 
Wallet agent»: Altså ingen bankkonto. 

4 mm i ett sveip
* 

J.W
. v

an
 D

ijk
en

, U
m

eå
/U

. P
al

le
se

n,
 C

op
en

ha
ge

n.
Pr

es
en

te
d 

at
 C

ED
-IA

D
R,

 S
ep

 2
01

3,
 A

bs
tr

ac
t 

17
94

73
.

• 4 mm herdedybde – færre lag, enkelt og raskt
• Selvavrettende og adapterer til kavitetsveggene
• 2 års kliniske data (Umeå/København)
• Over 20 millioner fyllinger siden introduksjonen i 2009 
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Lørdag syklet jeg til Sentralstasjonen, og på 
Forex Bank / Western Union fikk jeg god hjelp 
av Mona til å få betalt, og fikk med meg 
kvittering påført et såkalt MTCN-nummer som 
mottaker måtte ha for å få ut pengene. Denne 
kvitteringen måtte faxes til det faxnummeret 
som Pamela og agenten hadde oppgitt.

På vei hjem begynte plutselig hodet mitt å virke: 
Det var noe som skurret.

Jeg løp inn til datamaskinen, åpnet epostene 
og sjekket hvor Google Wallet egentlig hadde 
sendt fra: Det var g.wallet@usa.com. 
Øyeblikkelig forsto jeg at jeg var blitt lurt for 
16.500 norske kroner: Google ville aldri brukt 
annet enn en google.com-adresse. Jeg «goog-
let» avsendernes epostadresser i en fart og fant 
at de ikke var koplet til noe på nettet. Da sank 
motet, og jeg ringte WesternUnion på Sentral-
stasjonen. Mona tok telefonen, og forsto ganske 
fort hva som hadde skjedd. Hun skulle gå av 
vakt, men ba meg komme tilbake straks.

Bak skranken var Mahinth og Talat informert: 
De tok affære; transaksjonen ble stanset, og jeg 
fikk tilbake alle pengene.
De oppførte seg helt fantastisk.

Jeg har beholdt kvittering for betalt beløp 
til WesternUnion. Jeg har troverdig forklart 
«Pamela» at jeg ikke hadde mulighet til å faxe 
kvitteringen før over helgen. Det kan jeg gjøre 
f.eks.mandag kveld. 
Hvis politi og Western Union i USA da er klare, 
vil de kunne pågripe personen som vil cashe inn 
penger med det oppgitte mottaksnummer. 

Jeg er spent på fortsettelsen.

Ukjent selger? Nei, Nei og atter Nei....

Historien om Kaare som 
var sekunder fra å bli 
fralurt 16.500 Norske 
kroner

NETTVETTREGLER
Handle bare gjennom Ebay eller 
etablerte firma som du har kjenn- 
skap til og som du kan stole på.

Er det for godt til å være sant, 
så er det oftest det

!

!

HANDLE PÅ NETT?
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NORGE

DANMARK

Folkene er de samme - våre 
kvalitetsprodukter er fortsatt like bra 

- vi har bare skiftet firmanavn!  
Dental Sør Røntgen er historie,  

-vårt nye navn er Dental Digital.  
 

Velkommen til oss!

Avstikkeren 8 - 3420 Lierskogen - Tlf: 40 00 69 88 - fax: 22 63 19 00
post@digora.no - www.digora.no

skifter navn til:
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Som takk for artikkelen «Tannreiser» fikk vi henvendelse fra firmaet Tannreiser.
no: «Vi oppfatter oppslaget på hjemmesiden deres for en krenkelse av vårt 
varemerke og vårt firmanavn. Artikkelen på hjemmesiden er også til skade for 
vårt omdømme hvilket vi vil måtte søke økonomisk erstatning for. Vi ber om 
at artikkelen fjernes omgående og senest innen 14 dager.  Etter denne datoen 
står vi fritt til å ta rettslige skritt for å fjerne artikkelen og dernest påberope oss 
økonomisk erstatning for skade på vårt firma og merkevare.
Vi gjør ellers oppmerksom på at vi har registrert varemerke Tannreiser. Vi gjør 
også oppmerksom på at vårt firmanavn er Tannreiser.no DA.» 

Focus tok kontakt med Patentstyret: «Vi er forundret over at noen kan ta enerett 
for et ord/begrep som består av to vanlige ord, og som til sammen etter vår 
mening utgjør et begrep som hverken er nytt eller representerer noe nytt.»
Vår advokat og Patentstyret trøster oss med at «Men ordet kan likevel brukes i 
vanlig dagligtale. I 2010 kom det en ny varemerkelov, som gir mulighet for Ad-
ministrativ overprøving dersom man er uenig i registreringens gyldighet. Bruken 
av ordet “Tannreiser” i vår artikkel kan  neppe anses som varemerkebruk.»

Kan noen kjøpe og dermed eie ordet «tannreiser»?

Troll kan temmes, sies det: Focus melder saken til 
Patentstyret slik at  hele Norge kan bruke sjargongen 
«tannreiser» på… Nettopp: tannreiser

  







         

  



     

     



    

        

        

Faksimile fra Focus nr 1 2013

Vi ønsker å styrke kontakten.....
Nyhetsbrevet vil jevnlig gi deg nyttig informasjon, ta opp aktuelle temaer, og samtidig 
være en plattform for diskusjon og kommunikasjon.

Interessert?
Register din @-adresse på: post@focusmedia.no

«Vi er forundret over at noen kan 
ta enerett for et ord/begrep som 
består av to vanlige ord, og som til 
sammen etter vår mening utgjør et 
begrep som hverken er nytt eller 
representerer noe nytt.»

Verden er full av 
krenkelser og trusler.



LiSi²

HeraCeram stains universal

•  Enkelt å farge inn, justere og karakterisere 
   MK-porselen, fullanatomiske kroner og broer i 
   transparent Zirkonia, Press-to Zirkonia og 
   e.max  Lithium-Disilicate.

•  Naturlig resultat  – de lyse fargene er fluoriserende 
   noe som gir tannen en naturlig lyseffekt så den ikke 
   ser malt ut.

•  Glasuren gir en meget jevn og glatt overflate.

PreVision Temp 
Selvherdende tokomponent-materiale til provisoriske 
kroner og broer.
Finnes i 6 Vita  farger: A1, A2, A3, A3.5, 
B1 og Bleach

Venus Color
Venus Color er en lysherdende flytende kompositt 
som består av fem intensivfarger til karakterisering av 
høyestetiske komposittrestaureringer og 
protesetenner. 

HeraCeram LiSi  Crystal Glaze

Ferdig krone i en brenning:
1 Krystallisering / Maling / Glassering

Ferdig krone i to brenninger:
1 Krystallisering
2 Maling /Glassering

HeraCeram LiSi  Cutback
Cutback teknik. Den anatomisk reduserte kronen
blir ferdig med HeraCeram LiSi  incisal og
transparent porselen. Deretter, evnt. innfarging og
glassering med HeraCeram Stains Universal Set.
  

2

2

Heraeus Kulzer. 
Giving a hand to oral health.

HeraCeram til e.max  Lithium- Disilicate®

IPS e.max  er et varemerke tillhørende Ivoclar Vivadent.
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Heraeus Dental AB • Box 22237 • SE- 250 24  Helsingborg • +46 42 453 07 00 
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Å reise med tennene  til utlandet er ikke nødvendig-
vis bra for tannhelsen- eller billig- det har vi skrevet 
om før.  Her kommer et nytt kasus:

En av våre pasienter, en kvinne på 69 år, følger en 
venninne til en tannklinikk i Budapest.  Siden hun er 
reisefølge og likevel er på klinikken, tilbys hun et ko-
stnadsfritt overslag.  Det siste året har hun brukt en-
del medisiner, følt seg munntørr, og har fått beskjed 
fra oss at vi må ta et tak ekstra hos tannpleieren pga 
forverring av lommedybdene.  14 går også nå tapt.
I overkjeven foreslår billigklinikken at alt bekrones: 
Helkeram fra 15 til 23 (inkludert en nødvendig tre-
leddsbro til erstatning av 14). I underkjeven foreslås 
2 tre-leddere, (37-35 og 47-45) samt kroner på 44 og 
en totalt frisk 34. Gnatologisk måling til kr. 3800 og et 
par stifter bringer summen opp i kr. 66.300.
Skulle pasienten gjort tilsvarende i Norge, ville dette 
kostet minst 120.000 mener de kreative selgere på 
klinikken.
Heldigvis var pasienten vår godt informert om at 
behandling av tenner medfører en viss risiko.   Det 
hadde hun selv erfart – se 14 som hun visste måtte 
ut og erstattes, og som nok var årsaken til at hun lot 
seg undersøke.  Litt overrasket og betenkt ble hun 
nok av at overslaget inneholdt bro for 46 fordi vi ikke 
hadde villet lage den og forklart hvorfor.  Heldigvis 
stolte hun på oss, og fikk utført behandling hos oss til 
en sum langt under det kreative overslaget.

Før behandling

Planlagt behandlingsresultat

Å reise med tennene  
til  utlandet er ikke 

nødvendigvis bra for 
tannhelsen - eller billig.

 Det har vi skrevet om før. 
 
 

Her kommer et nytt kasus:

Webtannlegen er en uavhengig praksisnær 
webportal for tannleger og tannhelsepersonell.

Faglig og relevant kunnskap formidles i samarbeid 
med aktører i tannhelseteamet.
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En tannreise....
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Hvordan lage en 
midlertidig krone 

på et implantat 

Pasienten har fått satt inn et implantat, og etter flere måneders venting 
endelig en krone. Vi setter inn kronen: Den fyller inn tomrommet og 
pasienten er opprømt og glad: Endelig. Men tannlegen er ikke like 
fornøyd: Det er noen avslutningdetaljer som ikke er gode, og fargen har 
klare forbedringspotensialer. Og det er så kort tid til sommerferien at vi 
må sende arbeidet tilbake straks.  
Problemet er et planlagt bryllup, og det var leit å gå dit uten tann. 
Hvordan lage en midlertidig implantattann på de 20 minutter som er 
igjen av timen?

Jeg planlegger å bruke den tanntekniske modellen der implantatanalogen er på plass, med «tannkjøtt» og det hele. Jeg planlegger å 
bruke en billig distanse som kan skrus på plass, finne en acryl protesetann, og tilpasse den.

Vil du vite mer?
Mer bakgrunnstoff om artiklene 

finner du på
www.focustema.no

C

1. Jeg leter opp en acryl protese-
premolar fra skuffen (Ethvert 
møblert tannlegekontor har vel 
noen gamle protesetenner?) og 
sammenlikner fargen jeg tok ut på 
en fargeskala, med det jeg finner 
i skuffen

2. Jeg setter tannen på plass på 
modellen, og på frihånd sliper jeg 
den til slik at den sitter pent. Jeg 
kan enten sitte ved uniten og bruke 
et hånd- eller vinkelstykke, eller jeg 
kan ha en egen labmotor.

3. På frihånd sikter jeg slik at jeg 
får laget et hull tver gjennom 
kronen slik at jeg får et hull som 
går direkte ned i implantatet. 

5. Så finner jeg fram en «abutment 
provisorium». Den  hadde jeg i 
skuffen, og er fra Medentika til kr. 
450.  Jeg kuttet den av, og med 
øyemål utvidet jeg hullet slik det ble 
på dette bildet.

6. Jeg satte protesetannen på 
plass der det så bra ut, og brukte 
lysherdende bonding. Deretter 
brukte jeg flytende, selvherdende 
kompositt til å lime distanse og  
tann til hverandre

7. OBS:Passe på ikke å få lim eller 
kompositt i «hullet» der skruen 
skulle sitte. Plasserte kompositt på 
undersiden, formet til og herdet. 

Så tok jeg tannen av, brukte litt 
mer kompositt for finish og endelig 
form, og herdet slik at finishen ble 
akseptabel. Fjernet overskudd og 
polerte. 

 

4. Finner fram skruen til en 
avtrykkstopp (den er ikke så tykk 
som den midlertidige distansen) 
og skrur den på plass: Borrer litt 
mer på frihånd inntil kronen kan 
settes på plass med skruen stående 
midt i.

8. Pasienten ble fornøyd, og 
merket egentlig ikke noe forskjell. 
Den permanente kronen er på vei 
til tekniker

A

B

A B
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Høsten 2009 presenterte vi alle maskinelle endo-systemer 
som var på det norske markedet: De fleste var roterende 
system med rotkanal-instrumenter laget av nikkel-titanium 
(Ni-Ti).  
Det eneste reciproke system hadde instrumenter av rustfritt 
stål
 
Ved Avdeling for endodonti, Universitetet i Oslo, anvendes 
nå kun RECIPROC system i student-undervisningens prak-
tiske del, mens den roterende teknikk bare undervises 
teoretisk.

Det siste året er vi presentert for en liten revolusjon i maskinell endo: 
Et nytt reciprokt (oscillerende) system med engangs instrumenter i Nikkelti-
tanium, der teknikken gjør det mulig å forme de fleste kanaler 
kun ved hjelp av 1 nikkeltitan fil. 
 
Nikkel-titanium er et metall vesentlig mer fleksibelt enn stål, 
og Nikkeltitanium-instrumentene fremstilles for å gjøre det 

lettere og mer forutsigbart å lage en god rotkanalpreparasjon, som igjen er 
en forutsetning for en god og tett rotfylling

Systemet er bygget på maskinell bruk med et vinkelstykke som fører en 
fil med oscillerende bevegelser ned i rotkanalen. Teknikken er slik at man 
starter med å instrumentere manuelt,  med balanced-force-teknikk, til 
K-fil nr. 20. Alt etter om man har trange, medium eller 
store kanaler, velger man 1 av systemets 3 
filer, som har forskjellig diameter og taper og i 
tre lengder 21, 25, 31. 
I hvert kasus brukes kun 1 fil svarende til den 
aktuelle rotkanals-diameter og -lengde. Ingen 
bortkastet tid ved skifting av instrumenter 
under behandlingen og tidsforbruket kan 
reduseres sammenlignet med tradisjonelle 
roterende teknikker.

Det brukes en separat motor som kan utføre resiprokerende bev-
egelser. 
Avdeling for endodonti UiO bruker «Reciproc» motor, som kan programmeres både for 
roterende og resiproke teknikker.(!)

Maskinell endodonti
Folk på NorDental 2013

Bardum
Vår Bardum sadelstol er et kjent produkt 
for mange tannleger. Vårt produkt sikrer en 
ergonomisk riktig sittestilling i en lang arbeid-
shverdag og tilpasses individuelt til hver tann-
lege. Vi har en spesiell fokus på kvinnelige 
tannleger som kan ha en utfordring med bred-
den på standard tilpassede sadelstoler

Dürr Dental
I år vil vi presentere en ny digital scanner 
for billedplater: Vistas Scan Miniview, med 
høyere billedkvalitet og bedre røntgen- denne 
har vi fått veldig god respons på. Vi har også 
10 års jubileum i år.

Dentsolution
Siden starten vår i 2008, er vi her for å 
formidle at vi er de billigste tannteknikkerne 
i Norge- for å se og bli sett. Når man ikke er 
den største er det viktig å kunne levere litt 
ekstra (referert til deres lykke-hjul- hvor alle 
vinner- og gratis pop-corn)!

Dental Sør
Diagnocam røntenfri kariesdiagnostikk har 
vært tilgjengelig i mange år, men nytt er det 
forbedrede naonmeterkonseptet som gir 
bedre bilde og oppløsning. Apparatet er plug 
and play med fullintegrert TWAIN.
Vårt fokus er som alltid: Fornøyde kunder, 
gode avtaler og oppfølging. I tillegg feirer vi 
30 år med en rekke gode tilbud

GC
I år er fokuset på vår nye fiberforsterkede 
kompositt, Ever X posterior.

Dental Digital Norge
På NorDental 2013 markerer vi at vi skifter 
navn fra Dental Sør Røntgen til Dental Digital 
Norge: Medarbeiderne er de samme, våre 
kvalitetsprodukterer fortsatt like bra. Vårt nye 
navn Dental Digital reflekterer at vi er totallev-
erandør til det digitale tannlegekontor!

Runyes YUN-17L
 

WH Lisa
 

NORGE

DANMARK

TIL SALGS

Helt ny 17 liter klasse B autoklav,
importert fra Sverige selges til kostpris. 
Mange finesser; kan koples til printer 
og PC. Kr 25.400,- 

For en kunde selger vi 
nyoverhalt WH Lisa autoklav

Kontakt Kaare Mathiesen:
tlf 45 45 00 90
kaare@focusmedia.no
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Perfekt hygiene i din praksis!    

Nye lisa - fully automatic
• Ingen spaker eller håndtak. 
• All informasjon på en stor pekeskjerm!
• Stillegående, sikker og enkel  håndtering. 
• Lisa gir best økonomi i lengden. 
• Service etter 4000 sykluser. 
• Nytt hurtigprogram for uinnpakket gods

På de fleste klinikker innebærer det service hvert 7. år! De fleste andre fabrikat 
krever en årlig service.

Kvalitetsutstyr fra W&H  

Kontakt Dental Sør A/S t: 38 27 88 88 eller  W&H Nordic AB t: 32 85 33 80, 
e: office@whnordic.no, wh.com for bestilling eller mer informasjon.  
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Hva er «up lift»? 
Tollvesenet har i flere år hevdet at norske agenter 
som formidler tanntekniske produkter fra 
utenlandske laboratorier, må beregne et tillegg til 
innførselsmerverdiavgiften. Dette tillegget er en 
andel av agentprovisjonen, og kalles ofte for «up 
lift». Tollvesenets lovforståelse viser seg nå å være 
feil.  
 

Innførselsmerverdiavgift 
Når utenlandsproduserte tanntekniske produkter krysser norsk grense utløses 
det en plikt til å beregne innførselsmerverdiavgift. Beregningsgrunnlaget kan 
settes til materialdelen såfremt denne er spesifisert i innførselsdokumentene. 
Denne særregelen står nå i merverdiavgiftsloven. Tidligere fulgte den av et 
særskilt vedtak fra Finansdepartementet fra 1989. Siden 1989 har derfor 
denne særregelen vært gjeldende i Norge.  
Tollvesenet har i en årrekke vært av den oppfatning at tollovens regler om 
beregningsgrunnlag for merverdiavgiften kommer i tillegg til den denne 
særregelen. På denne bakgrunn har Tollvesenet hevdet at det i tillegg 
til materialdelen, også skal beregnes merverdiavgift av den andelen av 
agentprovisjonen som omfatter materialdelen. Dette kalles for «up lift». 
Denne lovforståelsen har ført til kompliserte beregninger og talløvelser for 
agentene. 
 
Tollvesenet tok feil 
Nå i 2013 har Toll- og avgiftsdirektoratet bekreftet at det i agenturtilfeller ikke 
skal beregnes en slik «up lift» såfremt materialdelen ar spesifisert.   
 
Tollvesenet har derfor tolket reglene feil. 
Mange aktører har derfor betalt for mye innførselsmerverdiavgift 
til Tollvesenet. Det vil være anledning til å søke om refusjon. 
Refusjonsadgangen er begrenset til 3 år. Denne 3-årsfristen regnes fra og med 
innførselstidspunktet. 

Merverdiavgift:  Tollvesenet tok feil om 
såkalt «up lift» på tanntekniske produkter 

Focus har skrevet mye om hvordan man 
kan, og ikke kan, ta tanntekniske arbeider 
inn i Norge. 
Hensikten har vært å formidle den 
interessekamp som har funnet sted for å 
motarbeide virksomheter som importerer, 
eller formidler, utenlandsk tannteknikk. 
Samtidig har det vært politisk korridorarbeid i den hensikt 
å forsøke og gjøre det vanskelig for den lovlige og prisdem-
pende virksomhet generelt.

Den virksomhet som har måtte ta de tyngste slagene er den 
største aktøren, Artinorway AS. Focus har beskrevet hvordan 
tannlege, og gründer,Tom Godtfredsen, har gått noen runder i 
rettsapparatet. Helt til Høyesterett, og vunnet. Etterhvert ble 
Tom også en tydelig pådriver for at alle agenter/importører/
formidlere skulle drifte etter de samme prinsipper.
Derfor var det naturlig å ta en telefon til Tom for å høre hans 
mening om den siste nyheten: 

“Jeg er virkelig glad for denne siste nyheten, da Tollvesenets 
krav vedrørende up-lift alltid har synes som en merkelig og 
kostbar ordning. Og jeg vet at enkelte aktørers agenturopple-
gg ikke alltid har vært etter boka - og jeg har formidlet dette. 
Jeg vi fortsette å arbeide for at vi som agenter skal konkurrere 
på samme vilkår med samme forutsetninger. De som har tatt 
hensyn til Tollvesenets krav om up-lift kan nå med god samvit-
tighet søke om refusjon, og bortfall av ordningen vil i praksis 
gjøre det lettere for alle aktører å følge samme spilleregler”.

- Gledelig avklaring

En avgift faller bort

Cecilie Dyrnes, Arntzen de 
Besche Advokatfirma, har 
over 15 års erfaring fra 
arbeid med merverdiavgift, 
og har tidligere arbeidet i 
skatteetaten og i tollvesenet. Hun 
har prosedert flere avgiftssaker for 
domstolene og har møterett for 
Høyesterett.

Import av tannteknikk:



Prestige Micro nitrile hansker
• Hansken som har alt du søker

• Ny teknologi

• Høy gjennomfølingsevne

• Sterk god passform

• Høy elasticitet
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Lysblå, rosa 
og hvit

• Sterk god passform
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Sterilisering er en prosess som fører frem til  
at det i praksis kan sees bort fra at det finnes  
levedyktige mikroorganismer på godset som 
er sterilisert. Dette har man valgt å definere 
slik: «Steriliseringsprosedyren skal være slik at 
det ikke skal kunne finnes mer enn én levende 
mikroorganisme på én million steriliserte  
enheter (112). Resultatet av steriliserings-
prosessen kan ikke måles ved etterfølgende 
kontroll, og må altså valideres før bruk. Vi 
gjennomgår de muligheter som foreligger for 
kontroll av selve steriliseringsprosessen. Her er de aktuelle metoder for å kontrollere at autoklaven 

gjør det som er forventet av autoklaveringsrutinen fra du put-
ter inn til du tar ut = Prosesskontroll

1. ISP eller TST-test. Dette er prosessindikatorer, en-
kle strips/tape som legges inn i kassetten ved hver 
autoklaveringsrunde, og som kontrollerer at instru-
mentene har vært eksponert for den valgte steriliser-
ingsprosessen.  Indikatorene får et fargeomslag ved 
gjennomgått prosess. 

2. Bowie&Dick test: Testen skal avdekke luftlommer 
forårsaket av lekkasje i kammeret, utilstrekkelig va-
kum eller dårlig dampkvalitet. Testpakken plasseres 
i en forvarmet, tom autoklav som kjøres på et B&D 
test program dersom autoklaven har dette program-
met. (134 grader celcius i 3,5 minutter). Fargeomslag 
på medfølgende testarke avleses. Merk at denne 
testen stort sett er beregnet for tøy-sterilisering, og 
kan til vårt bruk nok være unødvendig.

3. Helix-test er en damppenetreringstest for hule in-
strumenter for å teste autoklavens evne til å sjekke 
at mettet vanndamp trenger helt inn i alle hulrom.  
Når det skal utføres service på autoklaven, er det fint 
og riktig om leverandøren kjører denne testen.

4. Sporeprøve analyse. Man mottar flere strips fra et 
mikrobiologisk laboratorium, og fordeler stripsene 
forskjellige steder i autoklaven/sterilisatoren. Etter 
sterilisering legges de tilsendte strips inn i tilhørende 
kapsler, og sendes inn til laboratoriet.  Laboratoriet 
analyserer prøvene og returnerer skriftlig doku-
mentasjon som tjener som kvalitetsbevis. Ved avvik 
ringer laboratoriet og diskuterer resultatet.

Vi har erfart at vår egen autoklav, Lisa, trengte til ettersyn. Hun hadde 
ikke sagt noe på 10 år da hun plutselig via displayet sa at nå var det noe 
galt. Og hun nektet faktisk å gjøre flere jobber før ting var på stell. 

Hvor kritisk er egentlig autoklavering på et vanlig tannlegekontor? Kan 
vi stole på at autoklaven alltid er ship-shape? Har vi noen mulighet for 
egenkontroll? Eller er det slik at autoklaven alltid melder fra når det er 
noe galt?

Vi har ringt rundt: 
Kvalitet på autoklaven avhenger av alder og type autoklav. Det skal vi 
ikke ta så grundig denne gangen, bare nevne at moderne autoklaver har 
eller bør ha innebygde sykluser som kan kjøre flere spesielle rutiner. En 
syklus kan sammenliknes med en oppvaskmaskins programmer som lar 
oss stille inn for eksempel glassvask på 50 grader eller vanlig vask på 65 
grader.  På samme måte har de beste autoklaver program for vinkelstyk-
ker, for kirurgiske instrumenter og for spesielle testprogrammer for å se 
om steriliseringsprosessen blir kjørt riktig.

Vi skal i denne artikkelen beskrive de redskap man har til rådighet for 
kontinuerlig å kontrollere steriliseringsprosessen gjennom en autoklav. 
Tørrsterilisatorer sluttet norske sykehus med etter HIV/HEP-epidemien, 
og det nok greit at de bare brukes til pizza i norske tannklinikker. ( Se 
artikkel forrige Focus om «Inspeksjon Nederland»)

Sykehus, institusjoner og større klinikker har større utfordringer enn 
en vanlig tannklinikk. Det forsøkte vi å ha i hodet når vi ringte rundt 
og samlet informasjon. Men selv hos leverandører til private klinikker 
kunne vi møte “veiledere” som liret av seg farligvarsler og «du må jo 
være ansvarlig» med det mål å selge, selge.

Kunnskap er så mangt, og vi mener at det må være lov å bruke hodet og 
ikke bli helt katolsk.

Kontroll av steriliserings-
prosessen i autoklaver 
og sterilisatorer

I forskrift om smittevernloven finner vi:
•	 Alle sterilisatorer bør kontrolleres periodisk med biologiske indikatorer (sporeprøver)
•	 I tillegg kan det benyttes kjemiske indikatorer (abonnement anbefales)

Det betyr at klinikken har det komfortabelt dersom man fokuserer på sporeprøver. Husk 
likevel at den viktigste suksessfaktoren er den interne rutine; egenkontroll, daglig, uken-
tlig og månedlig oppfølging. 

Les mer 
på

www.focustema.no
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Dersom du har et system på kontoret der alle brukerfiler samles på en maskin, en server,  
så trenger du vanligvis bare å ta backup/sikkerhetskopi av brukerdataene på serveren.
Sikkerhetskopiering er avhengig av at det lages rutiner og at det utpekes ansvarlige for  
jobben. Daglige eller ukentlige sikkerhetskopier er vanlig. Sikkerhetskopierte data bør opp-
bevares i brannsikker oppbevaring i annet lokale en der de er hentet fra. Her må det settes 
opp gode rutiner for flytting og oppbevaring av sikkerhetskopien.

En sikkerhetskopi er lite verdt hvis den lagres sammen med originaldataene. Det finnes flere metoder for å frakte dataene ut av kontoret,  
alternativt sende dataene elektronisk til et beskyttet sted i eller utenfor kontoret. USBminnepinner, USB-disker og DVD-plater er fint å bruke for å 
ta dataene med seg ut, og man kan fysisk kontrollere at man faktisk har fått data ut av sikkerhetskopieringen.  

Bacup av røntgenbilder krever stor lagringsplass og tar tid. Du kan bruke 2 disker i samme datamaskin eller (uansett) kjøpe en ekstern harddisk 
eller nett-disk (NAS). Den eksterne harddisken kan stå et egnet sted og motta sikkerhetskopiering til fastsatt tid. Du kan ta den med eller plassere 
den et brannsikkert/tyverisikkert sted i bygningen, eller du ta sikkerhetskopi over nettet. Du kan kontrollere at du har oppdaterte filer på en slik 
disk.
Datatape/kassett frarådes på det sterkeste å bruke da det i praksis er umulig å sjekke at du virkelig har en sikkerhetskopi. Teknologien er unødig 
komplisert og gammeldags.
Alt dette er lett å få til hvis du først får litt instruksjon. Og du har selv kontrollen! Dersom du ikke har tilstrekkelig kjennskap til hvordan du skal 
gjøre dette, kan du be om opplæring av din journalsystem-leverandør. Alternativt bruke en egen It-leverandør/servicesenter, etter nøye vurdering.

Sikkerhetskopiering

Bestill
Pasientavtaleboken 

2015

TLF:  45 45 00 90 
E-post: post@focusmedia.no

Vi vet at lagrede data på datamaskinen kan bli 
borte, og at man MÅ ta jevnlig sikkerhetskopi 

(backup) av dataene; epost, journaldata, røntgen, 
tekstdokumenter osv. Alle data kan legges på filer 

som vi kan ta backup av.  Man må ta backup på 
maskiner som har slike data lagret. 

Ekte mannfolk tar ikke backup...

Opus har en service der man setter opp 
tidsintervall for når backup skal kjøres, 
hvilken database som skal kopiers og 
hvor sikkerhetskopien skal legges. 
Servicen gir også statusinformasjon der 
man kan lese om sikkerhetskopien var 
vellykket eller om noe er feil.
Sikkerhetskopien kan gjenopprettes til 
en komplett Opus database.
Lasse har et eksempel: Du får hjelp til å 
sette opp et Opus backup ikon på din PC 
og setter inn minnepennen som du for 
eksempel kan ha på nøkleknippet, for så 
å trykke på ikonet. Backuppen tar kort 
tid. Du tar nøkleknippet med deg hjem 
hver dag;for å sikre deg legg det gjerne 
over på hjemmePC’en en gang i uka. 

Nextsys har et backupsystem som kan 
settes opp til å ta automatisk eller 
manuell backup.
Backupsystemet kan ta kopi av bilder 
som ligger i journalene. Du kan få hjelp 
av installatøren til å sette opp ikoner 
på skrivebordet slik at det er enkelt å 
kopiere filene manuelt til minnepenn, 
CD, nettverksdisk eller ekstern disk.
Backupv3.exe er siste versjon, og 
Nextsys  hjelper til med installasjon og 
forklaring. Dersom det skulle oppstå 
problemer med serveren, kan man 
bruke backupen til å restore data på 
ønsket maskin. Dette er gjort på få 
minutter så nedetiden er minimal 
mens ny server settes opp.

Dentica’s backupsystem er basert på 
at det settes opp en backupfrekevens 
med dager og tidspunkter som passer 
klinikkens arbeidsmønster. Dentica 
benytter seg av Microsoft SQL Server 
sitt backupsystem, og det gjøres en 
sjekk hver gang man starter Dentica på 
at det finnes en fersk backupfil.
Backup’en er integrert med Dentica 
Resque System som er en hjelperutine 
som raskt setter opp igjen en maskin 
med Dentica og alle data hvis uhellet 
skulle være ute. Har man hatt server-
kræsj så kan man sette opp Dentica 
midlertidig på en arbeidsstasjon til en 
ny server er på plass. 

Hva koster de elektroniske journaler?*
OPUS Opus 

messe
NEXTSYS NextSys 

messe
DENTICA DENTICA

messe

Innkjøp inkludert første 
bruker/tannlege

24 875 19 900 19 900 9 950 28 425 14 900

Tillegg installasjon pr. 
bruker 
tannlege/tannpleier

4 134 3 800 2 000 7175

Tillegg ekstra bruker THS 1 800 800

Vedlikeholdslisens årsavgift 
klinikk inkl. 1 PC

6 377 8 750 9388

Vedlikeholdslisens årsavgift 
pr. ekstra maskin/bruker

1 100 5 000 2763

OPUS Dental: Baserer avgifter på en blanding brukere/maskiner som har installert Opus.
NextSys Dental Office: Baserer avgifter på hvor mange brukere det er til programmet.
Dentica: Baserer avgifter på hvor mange brukere (timebok) det er til programmet. 
Ingen ekstra avgift for å knytte seg til betalingsterminal eller andre funksjoner

*Alle priser inkl. mva
Utgangspunkt vanlig allmennpraktiserendes lisens
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... det virket unektelig seriøst 
hvordan han kom frem til resultatet: 
kr. 3.600,-  var gullet verdt. 

Da Hr. Scheibach var gått, sendte vi 
det andre glasset til Norsk Edelmetall. 
Etter noen dager kom oppgjøret. 
Netto kr. 10.300,-  fikk vi for samme 
mengde gull.

“

”

IKKE SELG VED DØREN
Gjennom å raffinere hos NORSK EDELMETALL AS  
vil du garantert få en bedre pris for ditt skrapgull.

RAFFINER HOS NORSK EDELMETALL
OG FÅ SPESIALPRIS PÅ NOOR SMYKKER !
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TA KONTAKT OG VI SENDER:
- NOOR katalog
- Nyhetsbrosjyre
- Prisliste
- Tilbudsfolder 

Boks 184 - 1401 SKI

   
Besøk  noorsmykker.no         ring  64 91 44 00

Netto kr. 10.300,-  fikk vi for samme 
mengde gull.
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FORBREDELSE

Revisjon av 
virksomhetens 
helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid 
opp i mot 
EL-tilsynsloven

Rapport etter revisjon

i OPPSUMMERING

GJENNOMFØRING

Systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter

Alle virksomheter skal ha dokumenterte 
systemer med rutiner som viser hva de gjør 
for å etterleve krav i lover og forskrifter. Disse 
aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Aktivitetene skal dokumentere skriftlig over-
for tilsynsmyndighetene jfr. Forskriften om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter (Intern-kontrollforskriften). Det 
lokale elektrisitets-tilsyn (DLE) plikter å føre 
tilsyn med internkotrollforskriften og med at 
vedtak blir etterkommet. Henviser også til 
forvaltnings-lovens §§ 15 og 16 som om- 
handler retten til forhåndsvarsel og til å ha 
vitne tilstede under kontrollen.

“2D+” Thin slicing

“2D+” Thin slicing

66 89 20 50

Nyhet!  Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! 

Digital OPG med 2D+ snittbilder!
2D OPG med fantastisk snittbildefunksjon, og selvfølgelig panorama, seksjon, kjeve og sinusopptak. 
Ring 66892055 eller send e-post til jahnivar@tonnedental.no for mer informasjon og spesialtilbud.

www.tonnedental.no

 eller send e-post til jahnivar@tonnedental.no

Finn og lik oss på:

Brevet vi fikk ga følgende melding i posten: 
Utførelse, vedlikehold og drift av elektriske 
anlegg er underlagt offentlig kontroll og 
tilsyn. Alle virksomheter skal gjennom sitt 
HMS-arbeid dokumentere skriftlig hvilke 
rutiner virksomheten har iverksatt for å 
ivareta lov om tilsyn med elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr (EL-tilsynsloven) med un-
derliggende forskrifter.Revisjonen blir utført 
av Infratek Elsikkerhet AS, på vegne av 
Hafslund Nett AS. Revisjonen vil bli gjen-
nomført hos virksomheten ved daglig leder. 
Inspektør(ene) vil ved/under revisjonen se på 
hvilke rutiner virksomheten har utarbeidet, 
samt informere om hvilke tiltak virksomheten 
må igangsette.

Omfang ved stikkprøvekontroll beskrives slik:
I henhold til retningslinjer for systemrettet tilsyn 
blir det gjennomført en stikkprøve kontroll 
av det elektriske anlegget. (Husk kravet til in-
ternkontroll i virksomheter, som at eier/brukers 
generelle ansvar for elektriske anlegg, elektrisk 
utstyr, og bruken av dette.)

Det første vi gjorde var å kontakte kolleger vi 
visste hadde hatt el-ettersyn. Vi fikk inn noen 
gode råd som reflekteres her. 
Oftest vil en revisjon der det beregnes rund 1 
time være en  «STIKKPRØVEKONTROLL»
I forkant gikk vi gjennom og ryddet opp i:

1. Tilkoplinger ved hjelp av bevegelig ledning
Disse skal ha kopling med støpsel som settes i 
stikkontakt: Bevegelig ledning skal ikke koples til 
fast koplingsboks eller liknende.
Det kan hende at man lar bevegelig ledning 
gå gjennom hull eller liknende til andre rom: 
Bevegelig ledning skal tilkoples i samme rom 
som apparatet.
Provisoriske installasjoner skal ikke forekomme.
Jordet og ujordet stikk skal ikke være i samme 
rom. 

2. Sikringsskap
VIKTIG: Spenningsførende deler må være 
tilstrekkelig skjermet mot tilfeldig berøring.
Hver kontakt skal merkes med sikringsnummer.

3. Elektromedisinsk utstyr 
Alt elektromedisinsk utstyr bør vedlikeholdes på 
en systematisk og dokumentert måte.
Jfr. Forskrift om bruk og vedlikehold av elektro-
medisinsk utstyr § 15, IK §5:
Bestemmelsen innebærer at virksomheten har 
en systematisk oversikt på elektromedisinsk 
utstyr. Det skal for enhver enhet minst  fremgå:
•	 Fabrikat, modell og lverandør
•	 Anskaffelsesår
•	 Endringer, reparasjoner og vedlikehold 

(hva, når og av hvem)
•	 System for å dokumentere opplæringen av 

de som skal bruke elektromedisinsk utstyr

4. Virksomheten skal ha fastsatt mål for helse, 
miljø og sikkerhet, og oversikt over 
organisasjonen.

Inspektøren gikk tydelig gjennom alle punk-
tene over, og la stor vekt på at HMS-permer 
var i orden, og at vi hadde oversikt.
Inspektøren målte jording, såkalt kontinu-
itetsmåling. Her er det lite virksomheten kan 
forebygge, og oppdages det feil må elektriker 
rette dette. Deretter foretok inspektøren visu-
ell inspeksjon på hele klinikken og i motorrom. 

Det viktigste er at virksomheten viser at HMS-
permene er i bruk, er oppdatert og at man 
kan dokumentere HMS-vernerunder med de 
ansatte/tillitsvalgte jevnlig og minst en gang 
i året. Virksomheten bør også gi inntrykk av 
at man vet hva som er i permene, hvor og 
hvorfor.  
Vi hadde også en liten diskusjon om hva som 
omfattes av begrepet elektromedisinsk utstyr. 
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Fraktur som ofte  oppstår 
ved  bruk av konvensjonell 
kompositt

*Lammi M, Tanner J, Le Bell-
Rönnlöf A-M, Lassila L, Vallittu P. 
Restoration of endodontically tre-
ated molars using fiber reinforced 
composite substructure. J Dent 
Res 2011 90 (Spec Iss A): 2517

Den første 
 fiberarmerte kompositten

Med everX Posterior får du:

• Kompositt med korte 
glassfibrertråder  som             

skaper en perfekt understruktur

• Har en frakturstyrke som tilsvarer 
dentin. Resultat - så sterke har 

fyllingene dine aldri vært

• Kjemisk binding til bonding og 
kompositt, samtidig som glassfibrene 

genererer høy mikromekanisk retensjon

• Kan lysherdes i skikt opp til 4mm og 
skal alltid dekkes med en tradisjonell 

universalkompositt

• Brukes med fordel i spesielt store fyllinger 
samt i rotbehandlede tenner

XeverX 
PosteriorTM

- En unik dentinerstatning som forebygger eller forhindrer 

videre utvikling av frakturen i fyllingen    

Scan koden og send
en SMS med ditt navn
og adresse, så mottar 
du en prøve på everX
Posterior. Du kan 
også ringe på tlf.
+46 8 555 793 12

Slik ser frakturen ut ved 
bruk av everX Posterior*
Frakturen blir mindre 
alvorlig.
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Helsedepartementet og HelseDIR har muligens 
kjent en viss uro ved at nye og ukjente billigere 
komposittmaterialer oftere dukker opp i 
offentlige anbud der pris betyr mest, og der de 
lokale innkjøpsgrupper ikke innehar kompe-
tanse eller ressurser til å kontrollere tilbudte 
materialer. Vi registrerte en begynnende 
debatt i Sverige under fjorårets Riksstämman, 
og la problemstillingen ut i Focus tidligere i år.

Komposittmaterialer i den offentlige 
tannhelsetjenesten benyttes i betydelig grad 
ved behandling av barn og ungdom, og det ser 
ut til at dette bekymrer HDIR.

Ved en slik anbudsinnbydelse foreligger det 
dokumenter som nøye beskriver anbudspros-
essen, og her er et utdrag:

HelseDIR ønsker å få gjennomført testing av 
innhold og materialspesifikke bruksegenskaper 
for et utvalg produkter slik at det blir mulig å 
bedømme om opplysninger gitt fra produsent 
er i overenstemmelse med produktets faktiske 
innhold og innenfor anbefalingene i de 
relevante harmoniserte standarder for 
medisinsk utstyr.

På bakgrunn av nevnte testing skal det gjøres 
en vurdering av om opplysninger som blir gitt 
fra ansvarlig produsent eller OBL (= Own Brand 
Labeller;  EMV Egen merkevare) er tilstrekkelig 
for trygg og sikker bruk av produktet. 
•	 Det er av stor betydning at produktene 

som velges ut til testing er i bruk i den 
offentlige tannhelsetjenesten. Produkter 
som omsettes i store volum prioriteres.

•	 Tilbyder må presentere et forslag til hvilke 
typer produkter som skal testes. Forslaget 
må legges frem for Helsedirektoratet før 
endelig avgjørelse blir tatt.

•	 Tilbyder må kjøpe inn materialene via 
tredjepart/tannlegepraksis og det må ikke 
fremkomme at produktet skal brukes til 
testing. Det må beskrives hvordan denne 
prosessen tenkes gjennomført. 

Resultatene som fremkommer må være av høy 
vitenskapelig kvalitet. De må være av en slik 
karakter og fremstilles og formuleres på en 
slik måte at de kan gjøres kjent for tannhelse-
tjenesten og anvendes i vurderingen av 
Helsedirektoratets videre tilsynsarbeid. 
Resultatene må presenteres i en rapport 
som eies av Helsedirektoratet, som er fri til å 
publisere resultatene. Rapporten må fremstå 

Bistand til testing av dentale materialer
Anbudsinnbydelse aug 2013 fra HelseDIR

som lett forståelig, oversiktlig og anvendelig. 
Funn som kan ha konsekvenser for klinisk bruk 
eventuelt helsekonsekvenser må tydelig for-
midles og framgå eksplisitt i rapporten. Testene 
må gjøres uten at pasienter involveres og må 
gjennomføres etter anerkjente standarder og / 
eller dokumenterte prosedyrer.            
Dentale materialer som er medisinsk utstyr skal 
være utstyrt med, eller vedlagt, opplysninger 
som er nødvendig for trygg og sikker bruk. 

Produktene skal bl.a. testes for følgende:
•	 Sammensetning av komposittmaterialer 

sammenliknet med oppgitte innholdsstoff 
fra produsent. Alle produkter skal også  
testes for innhold av Bisphenol A, Resin, 
Andre monomerer, Andre reaksjons-
produkter (allergener)

•	 Komposittmaterialenes stabilitet:  
vLekkasjer av monomerer og andre sub-
stanser, herunder nano-partikler, Polymer-
isasjonskrympning, Biokompatibilitet og 
toksikologiske analyser

•	 Det må fremkomme om produktene opp-
fyller kravene innenfor gjeldende harmoni-
serte standarder for medisinsk utstyr.

OBL – own brand labels 
-er enhver som anskaffer et CE-merket 
medisinsk utstyr fra den opprinnelige 
produsenten for deretter å omsette det 
på markedet i eget navn og med et eget 
varemerke. OBL kan ikke være den som 
opprinnelig produserer og merker det 
medisinske utstyret. OBL får juridisk ansvar 
som produsent.
 

Helsedirektoratet er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk 
utstyr i Norge og skal på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet gjennomføre produkttesting av dentale 
materialer som er på markedet i Norge

GC Nordic AB
Tel: +46 8 555 793 12

www.gceurope.com/local/norway
www.facebook.com/gcnordic

  

Fraktur som ofte  oppstår 
ved  bruk av konvensjonell 
kompositt

*Lammi M, Tanner J, Le Bell-
Rönnlöf A-M, Lassila L, Vallittu P. 
Restoration of endodontically tre-
ated molars using fiber reinforced 
composite substructure. J Dent 
Res 2011 90 (Spec Iss A): 2517

Den første 
 fiberarmerte kompositten

Med everX Posterior får du:

• Kompositt med korte 
glassfibrertråder  som             

skaper en perfekt understruktur

• Har en frakturstyrke som tilsvarer 
dentin. Resultat - så sterke har 

fyllingene dine aldri vært

• Kjemisk binding til bonding og 
kompositt, samtidig som glassfibrene 

genererer høy mikromekanisk retensjon

• Kan lysherdes i skikt opp til 4mm og 
skal alltid dekkes med en tradisjonell 

universalkompositt

• Brukes med fordel i spesielt store fyllinger 
samt i rotbehandlede tenner

XeverX 
PosteriorTM

- En unik dentinerstatning som forebygger eller forhindrer 

videre utvikling av frakturen i fyllingen    

Scan koden og send
en SMS med ditt navn
og adresse, så mottar 
du en prøve på everX
Posterior. Du kan 
også ringe på tlf.
+46 8 555 793 12

Slik ser frakturen ut ved 
bruk av everX Posterior*
Frakturen blir mindre 
alvorlig.

Uni Research/bivirkningsgruppen: Prosjekt om ut-
prøvende behandling ved mistanke om bivirkninger 
ved amalgam på oppdrag fra Helsedirektoratet

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om 
eventuelle forandringer av helseplager etter utskifting 
av amalgamfyllinger. 

Pasienter med langvarig helseplager de selv mener 
har sammenheng med sine amalgamfyllinger kan nå få 
delta i prosjektet om utprøvende behandling. Alle 
deltakerne må utredes for sine helseplager av sin 
fastlege og tannlege, før de deltar.

Lars Bjørkmann
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Lojalitet synes vi skal 
belønnes! Bli HAPPY 
– avtalekunde hos 
Unident! 
Få 25% bonus på 
allerede prisgunstige for-
bruksvarer, tannteknikk 

og kampanjeprodukter. Du har full frihet! – Bonusen 
påvirkes kun av din lojalitet til oss.  

Klinikkens største variable kostnader er forbruk og 
tannteknikk – HAPPY-avtalekunder får 25% bonus.

Er du avtalekunde og samler 
dine innkjøp hos oss, får du 
rabatt på forbruksvarer, 
kjeveortopedi og tannteknikk, 
og kan oppnå store besparelser 
på dine største innkjøpsposter.

Vår filosofi er enkel - det 
skal lønne seg å være 
kunde i Norges største og 
mest allsidige depot. 
Norsk Dental Depot har 

som markedsleder et bredt sortiment av forbruks-
varer. Vi leverer det meste tannklinikken har behov 
for. Ved å samle hele eller deler av kjøpet ditt hos oss 
tilbyr vi gode priser gjennom vår kundeavtale. 
 
Her er noen av fordelene ved å inngå kundeavtale og 
handle forbruksvarer hos Norsk Dental Depot:

STJERNEKUNDE!
I vårt dataanlegg  har vi 
lagt inn konkurrentenes 
priser, også tilbudsprisene 
i de post-omdelte 

kampanjetilbud som er ute,  og lar datamaskinen 
finne hvilket depot som har laveste pris: Denne 
prisen blir automatisk din stjernepris.
Det betyr at verken du eller ditt personale behøver å 
bruke verdifull tid på å kontrollere priser fortløpende. 
Dere kan trygt bestille varer hos oss, uansett om 
et annet depot har en lavere markedspris, eller et 
spesielt tilbud i øyeblikket.

•  Faste rabatter på alt innkjøp av forbruksvarer. Ra-
batten bestemmes av volumet på årsomsetning. «Jo 
mer innkjøp, jo større fordeler»
•  Månedens supertilbud til avtalekunder gir spesielt 
god rabatter på varer man bruker mye. 
•  Samlefaktura hver måned reduserer kostnader og 
gjør det enklere å holde oversikt.
•  Avtalekunder får spesielt gunstige priser på kurs 
arrangert av NDD. 
•  Ved driftsstans kan vi bistå med utlån av utstyr som 
er nødvendig i den daglige driften. 
•  Bonus ved reparasjon av roterende instrumenter 
og scalere. 

•  Ved kjøp av unit får avtalekunder Utvidet garanti, 
gratis prosjekteringstimer (normalt oppdrag) og 
gunstig serviceavtale
•  Egen kundekontakt og -ansvarlige i distriktene
•  Produktdatablader på norsk, via hjemmesiden vår. 
•  Norsk Dental Depot er ISO-sertifisert etter Norsk 
Standard. Du kan være trygg på at vi kun forhan-
dler med leverandører som har et godt system 
for kvalitetssikring og som er sertifisert for salg 
av medisinsk utstyr. Vi bruker mye ressurser på å 
kvalitetssikre at dine pasienter/kunder kun kommer 
i kontakt med produkter som er produsert lovlig og 
oppbevart på en forsvarlig og godkjent måte

LIC Scadenta har flere gode innkjøpsavtaler å velge 
mellom for deg som vil oppnå best mulig innkjøp-
søkonomi, ved å samle innkjøpene hos én leverandør:

TopDent avtalen er en uforpliktende avtale til deg 
som vil prøve oss. Avtalen gir en meget gunstig rabatt 
fra dag én på vår merkevare TopDent. Rabatten på det 
øvrige sortimentet er avhengig av dine totale innkjøp. 
Du binder deg ikke til et fast innkjøpsvolum.

Avtalekunde hos LIC Scadenta: Velger du LIC 
Scadenta som din faste samarbeidspartner, kan du 
inngå en avtale basert på et forventet kjøp. Avtalen 
er bindende for ett år.
Hva inngår i innkjøpsavtalene.
Vi tilbyr faste avtaler på forbruksvarer, småutstyr 
og kjeveortopediske produkter. Din faste avtale gir 
deg også rabatt på tanntekniske arbeider.
Prinsippet er enkelt. Når du samler mer av dine 
innkjøp hos oss, blir dine innkjøpsvilkår bedre.

Benytt bonusen  for å finansiere dine mindre og 
større investeringer på alt du kjøper av forbruk og 
tannteknikk.
 
Slik fungerer det.
Desto flere dentale forbruksprodukter og tannteknikk 
man kjøper av oss til klinikken (markert med BONUS 
i webshopen), desto flere bonuspoeng får tannlegen 
til å finansiere større investeringer. Direkte eller ved å 
samle opp bonuspoeng over tid. Hvor mye av innkjø-
pet som gjøres hos oss er helt opp til kunden som 
alltid har full frihet til å velge rett leverandør!

Eksempel 1. Kjøper du dentale forbruksprodukter 
og/-eller tenner for 6.500,- i måneden kan du 
finansiere en CDR 33 digitalrøntgen sensor for 
bare kr. 1,-

Eksempel 2. Kjøper du dentale forbruksprodukter 
og/-eller tenner for 15.900,- i måneden kan du 
finansiere en unit for bare kr. 1,-

Du blir  STJERNEKUNDE ved å kjøpe for gjennomsnit-
tlig kr. 2.000,- i forbruksvarer pr. måned.
Du kan si opp avtalen på 1 måneds varsel.

I tillegg til alltid laveste pris vil du som stjernekunde få 
følgende fordeler: 
• Dine varer blir ekspedert først, slik at vi alltid sikrer 
deg den hurtigst mulige levering. 
Alle bestillinger innkommet før kl. 13.00 forlater vårt 
lager samme dag.
• Prioritet ved eventuell restordre.
• Du får tilsendt kampanjer og spesialtilbud først —
slik at du har sjansen til å sikre deg et godt tilbud.

Eller du kan velge å bli AVTALEKUNDE og inngå 
Rabattavtale med oss. Rabattavtalen gjelder 
levering av forbruksvarer, og omfatter ikke utstyr, 
turbiner og vinkelstykker:
• Rabattavtalen erstatter alle tidligere bonus og 
rabattordninger
• Avtalen gjelder kun privatpraktiserende tann-
leger
• Grunnlaget for vare rabatter gjelder veiledende 
priser
• Ved kampanjer og spesialtilbud gis ikke ytter-
ligere rabatt, men laveste pris blir valgt
• Satsene er fra 10% til 25%; avhengig av kjøp

Hvordan behandler vi kundene uten noe spesielt fordelsprogram?

Dental Direct: 
•Vi konsentrerer oss om å 
levere varene til markedets 
mest konkurransedyktige priser.  

•Lager i Norge
•ALLTID fraktfrie leveringer  
•Vi presenterer alltid våre priser 
   inkludert mva
•Vi gir 5% på absolutt alle varer som               
   bestilles via vår Web-Shop

DentalSpar: 
•Vi har et sterkt fokus på å 
tilby faste, lave priser og tilbyr 
i tillegg rabatter til de som 

velger å handle det meste de 
bruker på klinikken fra oss. 
•Frakt faktureres pr. ordre uansett kolli
•Priser i tilbud, kampanjer og på nett-
sider er alltid presentert inkludert mva.

Norsk Orthoformdepot:
•Alle våre kunder er like mye 
verdt, og alle er VIP hos oss: 
Du risikerer ikke at naboen får 
bedre pris enn deg. 

• Lager i Norge
•Vi leverer samme dag du bestiller: På 
døren i Oslo og omegn, og til resten av 
landet med som regel Posten. 
•Mva er alltid inkludert i våre priser.

Vi spurte også om retur av varer. Der var det ikke helt lett å få konsistente svar, så vi oppfordrer den interessert til selv å 
sjekke dette ut. Felles er at det ordnes gratis retur ved feilekspedering. Bestiller klinikken feil = klinikkens utgift på retur.

Mange leverandører har ikke noe etablert fordelsprogram; noen reagerte likevel positivt på vår henvendelse:

FORDELSPROGRAM
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• Du får tilsendt kampanjer og spesialtilbud først —
slik at du har sjansen til å sikre deg et godt tilbud.

Eller du kan velge å bli AVTALEKUNDE og inngå 
Rabattavtale med oss. Rabattavtalen gjelder 
levering av forbruksvarer, og omfatter ikke utstyr, 
turbiner og vinkelstykker:
• Rabattavtalen erstatter alle tidligere bonus og 
rabattordninger
• Avtalen gjelder kun privatpraktiserende tann-
leger
• Grunnlaget for vare rabatter gjelder veiledende 
priser
• Ved kampanjer og spesialtilbud gis ikke ytter-
ligere rabatt, men laveste pris blir valgt
• Satsene er fra 10% til 25%; avhengig av kjøp

Hvordan behandler vi kundene uten noe spesielt fordelsprogram?

Dental Direct: 
•Vi konsentrerer oss om å 
levere varene til markedets 
mest konkurransedyktige priser.  

•Lager i Norge
•ALLTID fraktfrie leveringer  
•Vi presenterer alltid våre priser 
   inkludert mva
•Vi gir 5% på absolutt alle varer som               
   bestilles via vår Web-Shop

DentalSpar: 
•Vi har et sterkt fokus på å 
tilby faste, lave priser og tilbyr 
i tillegg rabatter til de som 

velger å handle det meste de 
bruker på klinikken fra oss. 
•Frakt faktureres pr. ordre uansett kolli
•Priser i tilbud, kampanjer og på nett-
sider er alltid presentert inkludert mva.

Norsk Orthoformdepot:
•Alle våre kunder er like mye 
verdt, og alle er VIP hos oss: 
Du risikerer ikke at naboen får 
bedre pris enn deg. 

• Lager i Norge
•Vi leverer samme dag du bestiller: På 
døren i Oslo og omegn, og til resten av 
landet med som regel Posten. 
•Mva er alltid inkludert i våre priser.

Vi spurte også om retur av varer. Der var det ikke helt lett å få konsistente svar, så vi oppfordrer den interessert til selv å 
sjekke dette ut. Felles er at det ordnes gratis retur ved feilekspedering. Bestiller klinikken feil = klinikkens utgift på retur.

Mange leverandører har ikke noe etablert fordelsprogram; noen reagerte likevel positivt på vår henvendelse:

FORDELSPROGRAM
 Vi har tenkt at et «Fordelsprogram» er en etablert ordning der kunden blir tatt 
hånd om utover rene rabatter; slik som gunstige kurs, service, bytteordninger, 

låneordninger og regelmessig kundeoppfølging.  Da kom vi i den situasjon at enkelte 
leverandører mente at de istedenfor fordelsprogram ga bedre priser og vilkår til alle 

kunder, og heller belønte litt ekstra de kunder som man følte var lojale. Vi hørte også 
synspunktet at istedenfor å «binde» kundene med fagre løfter, så ville man heller beholde 

kundene ene og alene ved å vise kundene at de var og er den beste leverandør for kunden.

Men «vet kunden det?».
De tilbakemeldinger vi har fått fra våre kolleger viser at svaret ikke alltid er gitt, og igjen er det slik at 
hver enkelt tannlege må orientere seg og vurdere hva som er best for seg i det lange løp: Kan det lønne 
seg å være «trofast» kunde? Opp mot dette skal tannlegen også vurdere tidsforbruk og ulemper ved 
å bruke mye tid til å «shoppe rundt»; tid som tannlegen burde bruke til langt bedre inntekstsgivende 
pasientbehandling. 

Statistisk sett er det slik at forbruk står for 10-15% av omsetningen i en tannlegepraksis; Da kan 
man regne seg til om de marginalene man sparer ved «gode» og tidkrevende prisanalyser 
er tilsterkkelig for å gjøre «et godt kjøp». For én tannlege i praksis kan utgiftene være rundt 
2-300.000 kroner. Dersom du sparer 10% ved gjennomgående gode avtaler, betyr det 25.000 
kroner spart. For å skulle tjent opp, dette måtte du tjene ihvertfall 50.000 kroner før skatt, 
altså ca 30 arbeidstimer: Det er nesten en god ferie! J

Vi ser at priser og betingelser ved innkjøp varierer i stor grad, og det er ikke lett å se hvor 
man gjør de aller beste innkjøp: Hos enkelte leverandører var grunnprisen ganske mye 
høyere enn den laveste prisen. Med rabattordninger kom man ganske langt ned til en pris 
som ikke alltid ble det billigste. Men likevel, god pris.

Dersom man gjør avtale med sin leverandør, eventuelt viser at man i hovedsak handler 
hos en leverandør eller handler for et avtalt beløp; oppnår man noe mer enn bare god 
pris? Kan en «lojal» tannlege forvente bedre, hurtigere og rimeligere service og   

              bistand? Og større sjokoladefrosker?

FORDELSPROGRAM

Vi lar leverandørene slippe til med egne ord:
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Vi takker nye og gamle
kunder for hyggelig besøk under

årets Nordental!
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årets Nordental!

Vi gratulerer våre 11 heldige vinnere av trekningen:
Tannlege Arvid Sæle med en reise for to til Kina.

 
De resterende 10 vant 5 stk NP MK kroner hver:

 Tannlege Annichen Ravn Munkvold Tannlege Torunn Lyngstad
 Tannlege Birute Ropeid Tannlege Anne K. Foyh
 Tannlege Einar Lorentzen Tannlege Brynjar B. Kvamme
 Tannlege Maximillian Wolf Tannlege Ali Nadeem
 Tannlege Hans Kristian Sørensen Tannlege Dag Einar Samer
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Foredragene om BulkFill og Nanohybdrid-kompositter var godt besøkt, og flere utstillere kunne 
melde om tannleger som eksplisitt spurte om dette. SDR fra Dentsply er et ledende «Bulk-Fill»-
produkt, men flere kompositter beregnet på større fyllinger i molarområdet kan tas med io 
betegnelsen. GC lanserer everX, en kompositt med fiberforsterkninger og med bruddstyrke som 
dentin. Det gir everX dobbelt så stor bruddstyrke som andre kompositter. Det er en nyhet.

Intraorale avtrykk er ikke 
en stor nyhet lenger: Det er 
akseptert som en del av det 
digitale kontor. Nå begynner 
brukerne å lete etter partnere 
og løsninger, og salget 
begynner å komme. I Norge 
er det først og fremst NDD 
og Dental Digital (Tidligere 
Dental Sør Røntgen) 
som har kundemasse på 
allmennpraktiserende og 
protetikere, mens Gendent 
allerede er godt i gang til 
ventende kjeveortopeder. 

3Shape, som leverer det mest omtalte produktet, hadde ingen egen stand, men kom til 
NorDental for å besøke sine samarbeidspartnere.

Det minner meg på at det var usannsynlig mange utstillere med optikk og mikroskop, alle for 
at vi skulle se bedre. Men det er da mye viktigere å beskytte synet mot f.eks. herdelys? Det var 
det lite fokus på. Tilbake til det viktigste; det virker helt utrolig at vi løper rundt etter optikk og 
glemmer å ta vare på hørselen vår. Focus kommer tilbake til det.

Oppmerksomheten rundt digitalt 
utstyr og digitale løsninger var ikke så 
påfallende i år som på tidligere messer. 
En fiks liten App for å bestille varer, kom 
Norsk Dental Depot med: Den dagen vi 
også vil bruke iPad’en på klinikken tror vi 
at apper løser mange utfordringer. 

I yngre dager var vi svært opptatt av de 
skadelige lyder på et tannlegekontor, men 
etter hvert som vi forsto at det beste var 
en upraktisk løsning med øreklokker type 
skytebas, så ga vi liksom opp. Og hører 
nok  dårligere enn den gjennomsnittelige 
nordmann. Men på NorDental fant vi 
EARfoon som la løsningen rett i hendene 
våre: Individuelt tilpasset små ørepropper 
i alle verdens farger, alt etter humør. 
Mulig den har vært her lenge, men altså 
ikke praktisk tilgjengelig for oss. Nå skal 
forresten Focus lære seg å ta avtrykk til 
disse, så kom gjerne innom. 

Vi har laget en bildeserie i Focus, med 
en adskillig større montasje på www.
webtannlegen.no der du kan laste ned 
bilder du gjerne vil ha. 

NTFs landsmøtet 2013 meldte om rekordpåmelding, og utstilling 
og messe NorDental 2013 var godt besøkt, selv om det nok ikke var 
så mange mennesker som sist år. Nyhetene på dentalsiden er det 
ikke mange av, og også i år var det mest justeringer på fra før gode 
produkter.

NorDental 2013

Colloseum
Dette er vårt 3 år på stand, og i år er 
fokuset på å formidle våre dyktige 
spesialister, samt finne nye ansikter: På 
messa får vi ikke bare med oss det siste 
i produktutvikling og annen nyutvikling, 
men vi får også en unik mulighet til å 
treffe en rekke potensielle nyutdannede 
kandidater. 

Densply
Vi er her for å fokusere på vårt nye res-
piprokerende endo system med 1 fil for 
bedret hygiene og sterilitet. Som alltid 
er vi også glade for å få vist frem SDR- 
flytende bulk, hvor interessen har vært 
stigende siden lanseringen for 4 år siden. 
I år merker vi stor pågang for endodonti, 
seksjonsmatriser og SDR. 

EARfoon 
Gjennom årene har vi sett mange vari-
anter av hodesett til hørselvern, og alle 
vi har forsøkt har på tid vært mislykket; 
hodesett er rett og slett upraktisk. Indi-
viduelt tilpasset hørselsvern som du ikke 
trenger ta av eller på i løpet av dagen 
må vel være den ultimate løsningen på 
klinikken? 
EARfoon er en slik øreplugg: Du hører all 
snakk, all vanlig lyd – høye toner fra in-
strumenter  som scaler og turbin dempes 
ned, og hørselen beskyttes. 

Edenta
As allways our focus is promoting our 
laboratory instruments, especially our 
oral surgery instruments in cubic circo-
nia. We`ve been with nordental for many 
years and find it small, but very effective 
this year.

“Våre nitril-hansker er det ikke hull i”, sier Claus Kammersgård
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