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Välkommen till Västerås onsdag 6 september 2017

Huvudpartner:

Programtider & föreläsare, på The Steam Hotel,  Västerås onsdag 6 september 2017

8.00 Mässan öppen med registrering på The Steam Hotell & Konferens. Kaffe/Te & frukt.
8.45 Inledning för alla, gäster på scenen. Dr Alfheidur Astvaldsdottir, Kariesdisgnostik utan 
röntgenstrålning.
09.45 – 10.15 Mässa för alla, smooties
10.15 - 11.25 Pass 1: Mässan öppen. Föreläsning C, Endo och D, Feng Shui.
11.30 LUNCH  Kaffe/Te & chokladbit serveras inne i mässan efterråt.
12.30 – 13.40 Pass 2: Mässan stängd. Föreläsning E, Frida Boisen/Sociala media och D, 
Feng Shui.
13.50 - 15.00 Pass 3: Mässan öppen. Föreläsning A, Hitta cancer i munnen.
15.00 - 15.45 Mässa för alla. Mingel, prisutdelning, godsaker & bubbel.
15.45 – 17.00 Avslutande föreläsning för alla. Arbetsglädje i praktiken! Inspiration och 
uppenbarelser om kulturskillnader med underhållande Collin Moon.

Läs mer om föreläsningarna på www.tandvardsdagen.se!

Svenska Tandvårdsdagen samordnas och arrangeras av iTeve 
Production AB. Frågor mm - kontakta Tuva Bojstedt, 070-644180

Event Sociala media
Kurser Mässor
Film WebbTV
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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

Silverpartner:

Silverpartner:



Biopaketet som  
bevarar våra tänder.

Biodentine : dentinersättning

BioRoot RCS : sealer

Vi kan helheten
– du väljer, vi levererar

www.plandent.se

Nyhet! 
Beställ i 
mobilen

Silverpartner:



LÅT DINA PATIENTER PROVA!

ERBJUDANDE!
3 DEMOBOXAR

FÖR PRISET AV 2

Luxator® Forte Elevator
Kombinationen av det ergonomiska handtaget och den hörnslipade spetsen gör det enklare att 
extrahera rötter utan risk att skada instrumentet. Spetsens unika hörnslipning gör att bladet greppar 
tanden bättre och ger en säkrare och mer kontrollerad extraktion.

Luxator® Periotom Titanium
Luxator Periotom är speciellt utformade knivar för att skära av paradontala ligament. 
Tunna avsmalnande blad som komprimerar alveolarbenet, skär av membranet och 
lossar försiktigt tanden från benet.Den nya Luxator Periotom Titan erbjuder en 
förbättrad hållbarhet och extraktionen utförs med ett minimum av vävnadsskador. 
Bladets titanbeläggning sänker friktionen med 43 % jämfört med rostfritt stål, och 
bladet glider därför lättare in i sulcus. Den titanbelagda spetsen skall inte slipas.

En perfekt kombination.
Luxator Periotom som skär av de periodontala ligamenten och Luxator Forte som 
extraherar utan att dyrbara instrument frakturerar erbjuds en framgångsrik extraktion.4+1

4117-201701_Luxator_Forte_Titanium_Directa_DirectaDentalGroup_.indd   1 2017-01-12   15:54:34



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

Passa på att 
handla till 
kliniken.

Tack alla 
utställare för 
deltagande & 

fina mäss-
erbjudanden!





Estetik från 
en ny vinkel
NobelProcera® ASC Abutment

GMT44972 © Nobel Biocare AB, 2017. Alla rättigheter förbehållna.

SE_2017_Ad ASC Tandvårdsdagen Karlstad_200 x 71mm .indd   1 2017-01-04   10:30:23

Intro erbjudande: köp 1 starterkit G-cem link force...

Köp 4 kompositer 
från GC, betala för 3

 ... få en dca utan kostnad!



10  
mm

5 sec.

Fill-Up!™ 
Ett steg – ett perfekt resultat 

• Optimal härdning på djupet med minimal krympning p.g.a dualhärdning.
• Säker ’’enstegsteknik’’, även i djupa kaviteter, upp till 10 mm.
• Optimal kantanslutning – minskar risken för postoperativa besvär.
• Universal färg A2-A3 i bekväm automixspruta med 2 olika spetsar  
 för enkel applicering.

Deep. Fast. Perfect.

madeleine.andersson@coltene.com | www.coltene.com
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Hole in One
Filling in a single step with Fill-Up!™

HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.®  Sunstar | Tel 031- 87 16 10 | www.SunstarGUM.se

NYHET!

FRISK OCH SUND MUN 
- helt naturligt!
MUNSKÖLJ och TANDKRÄM med naturliga ingredienser

Långsiktigt skydd för tänder och tandkött med 
antioxidanterna koenzym Q10 och granatäpple 

Stärker tänder och tandkött med en 
kombination av ingefära och kamomill 

Ger ett långsiktigt skydd mot plack och karies 
tack vare ett innovativt antiplacksystem, fluor 
och isomalt

•

•

•
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Vi är specialister på hållare och skydd för sensorer och bildplattor.

PASSA 
PÅ

 20%
rabatt – gäller endast idag. 

Ett köp per kund.

100% skuggfritt
W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, 
office@whnordic.se, wh.com

5 x LED

W E A R  A T  W O R K

Ett nystartat, innovativt svenskt företag med visionen att skapa 
arbetskläder som kombinerar stil med komfort.

Formgiven av den prisbelönte svenska designern Cathrine Edblad 
blir vår kollektion ett stilfullt alternativ till de klassiska uniformerna.

Köp kläder från WAW för 2 000:- 
och få en lyxig poncho från 

Edblad i färgen Black, värde 999:-

KAMPANJ

För mer information vänligen kontakta:

Rebecka Ardo - 0702604980
rebecka@waw.se

Se hela kollektionen
på vår hemsida:

www.waw.se



OSYNLIG
TANDREGLERING

Följ Tandvårdsdagen 
på Facebook för nyheter, 

info, foton, filmer mm!



DropIn - gå gratis 
på dentalmässan och ta del 

av utställarnas erbjudanden 
kl 9.45-11.30 

eller 13.40-15.30.
Ingen föranmälan, registrering på plats. 

Välkommen!
www.tandvardsdagen.se

Ännu inte anmäld? Efteranmäl dig nu! 

Kan du inte komma heldag?

·       Kom på en valfri föreläsning + mässa/mingel eller   
 lunch!  Pris 500 kr/person + moms.

·       Eller välkommen på ”AfterWork” med Drop-In från  
 kl 13.30 med mässa, mingel och en underhållande  
 och lärorik föreläsning med Colin Moon! 
 Pris 500 kr/person + moms.

Välkommen att anmäla dig 
anmalan@tandvardsdagen.se


