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MÄSSERBJUDANDEN
SVERIGE PORTO BETALT

under Tandvårdsdagen!Gäller endast

Intraoral kamera
CS 1500

Fontänskål från Orrefors på köpet 
vid beställning av Estetica E50 Life

Ord pris 25.000:-  NU 19.900:-

KÖP 3 BETALA FÖR 2!
Ord pris 32.000:-/st 
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SPARA 5.100:-
Ord pris 35.000:-  NU 29.900:-









”Top Dent är inte som andra varumärken. 
Du kan nämligen påverka våra produkter 
och vårt sortiment. Just det! Du får vara 
med och påverka det vi säljer.  
 
Dina önskningar i kombination med vår 
kunskap ger dig helt enkelt bättre kvalitet 
och mer valuta för pengarna.”

Tel: 08-506 505 05

www.dabdental.se

Estetisk integration  
genom bioaktiv funktion

PULPDENT®

Blästerspetsar som eliminerar korskontaminering

Erb
judande!

10%
rabatt på hela  

Top Dent sortimentet
Gäller endast under  
tandvårdsdagarna  

2017

EDBLAD smycken mm - 50% rabatt



Vi kan helheten  
– du väljer,  
vi levererar

www.plandent.se

Neoss har i över 10 år erbjudit ett avancerat och 
genialt användarvänligt implantatsystem till kliniker  
i Sverige.

Neoss är det vetenskapliga systemet för behandling 
med dentala implantat med fokus på innovation, 
patientsäkerhet och kundrelationer.

•	 Användarvänligt	och	kostnadseffektivt	 
– få komponenter utan kliniska begränsningar

•	 Väldokumenterat system med hög lyckande  
frekvens vid komplicerade indikationer

•	 Högkvalitativa produkter – utveckling och  
tillverkning i Sverige

Neoss är ett svensk-engelskt företag med produktutveckling, klinisk forskning och 
implantattillverkning i Sverige. Försäljningen sker genom dotterbolag i Europa, 
USA och Australien samt av distributörer.

Vill du veta mer? www.neoss.com eller ring vårt kontor, tel: 031-88 12 80

Intelligent Simplicity

Biopaketet som  
bevarar våra tänder.

Biodentine : dentinersättning

BioRoot RCS : sealer



Friskare tänder och tandkött med  
vår patenterade soniska teknologi

En helt ny 
känsla av renhet

Vill du veta mer om Sonicare-produkter? 
Kontakta gärna vår key account manager:
Peter Moberg på 072-7033287

supportdesign.seErgonomic seating handmade in Sweden

Take a seat
A handcrafted, ergonomic seat designed 
to naturally promote positive posture

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · www.voco.com 

DEN FÖRSTA KERAMEN FÖR  
DIREKTA FYLLNINGAR

Admira Fusion

• Världens första helt keramiskt baserade   
 fyllningsmaterial
• Minsta polymerisationskrympningen (1,25 %, volym)  
 och exceptionellt låg krympningsspänning* 
• Inert, därmed mycket biokompatibel och extremt färgstabil
• Möter de högsta kraven, både i de anteriora och de  
 posteriora områdena
• Utmärkt hantering och enkel högglanspolering i kombination  
 med hög ythårdhet, garanterar långsiktigt förstklassiga resultat
• Kompatibel med alla konventionella bondingsystem 

Verklig evolution

Även som Flow
och för bulkfyllning
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*jämfört med alla konventionella fyllningskompositer

Besök oss i  

VOCO:s monter

VOCO_Tandvardsdagen_0117_AdmiraFusion_100x142mm.indd   1 04.01.2017   09:12:43

Mikael Heurén är röntgenexpert och har uppgraderat 
effektivitet och bildkvalitet på flera hundra svenska 
 kliniker. Ta tillfället att träffa Mikael på Tandvårds
dagens utställningen i Sundsvall och prata röntgen. 

Träffa RöntgenMikael

Kontakta oss på  
info@ dentalmind.com  
eller tel 0346 – 488 00.



Tel: 0346-73 24 00  |  info@unident.se  |  unident.se

Kom förbi oss på Tandvårds- 
dagen i Malmö – och se digital 
avtryckstagning ”live”

VI ERBJUDER:

• Brett utbud

• Utbildning & service

• Smart finansiering

SCANNA 
DIGITALT

FULLANATOMISK 
PROTETIK

KVALITETS- 
KONTROLL

LEVERANS 
6 DAGAR

NÖJD 
PATIENT

CAD/ 
CAM



Kan du inte komma heldag?

Kom på ”Businesslunch” – börjar kl 11.00 med föreläsning om 
nya rön inom kariesdiagnostik, därefter lunch och mässmingel! 

ELLER ”AfterWork” med Drop-In från kl 13.30 med mässa, 
mingel och föreläsning av årets talare Tobias Karlsson! 

Pris 400 kr/p + moms. Vid anmälan, ange ”Businesslunch” eller ”AW” 
vid ”Övrigt”.  Eller maila till: anmalan@tandvardsdagen.se

Vi kan helheten
– du väljer, vi levererar

www.plandent.se

Nyhet! 
Beställ i 
mobilen
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DropIn - gå gratis 
på dentalmässan och ta del 

av utställarnas erbjudanden 
kl 8-11 eller 13.30-15.30. 

Välkommen!

Programtider & föreläsare, på Hotell Södra Berget
torsdag 16 mars 2017
 
8.00 Mässan öppen, drop-in och registrering på Södra Berget. Kaffe/The & frukt.
8.45 Inledning för alla & mässa
09.15 – 10.30 Mässan öppen. En del av deltagarna går på mässan, en grupp har 
WORKSHOP A, Digital protetik – möjligheter & utmaningar. Övertandläkare Mattias Pet-
tersson, specialist i oral protetik, Umeå universitet
10.30-11.00 Mässa för alla, smooties
11.00 – 12.15 Mässan stängd. Föreläsning B, Kariesdiagnostik utan röntgenstrålning. 
Övertdl, Med Dr Álfheiður Ástvaldsdótti, Karolinska Institutet & Tdl
Conny Abrahamsson.
12.15 LUNCH. Kaffe/The & chokladbit serveras inne i mässan efterråt.
13.30 - 14.45 MÄSSAN ÖPPEN FÖR ÄVEN ICKE ANMÄLD TANDVÅRDSPERSONAL & STU-
DENTER, FRI ENTRÉ!
En del av deltagarna går på mässan, en del WORKSHOP D, Se din praktik med nya ögon! 
Marianne J Rose, FengShuikonsult, Öland
14.45 - 15.30 Mingel för alla inne på mässan.
15.30 – 17.00 Avslutande föreläsning för alla. Sist men inte minst - mycket mer än bara 
dansare, utsedd till Årets talare 2016, genombrottet - Tobias Karlsson! En ren energikick 
med tårar och skratt om mod, drömmar och att vara sann mot sig själv.
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