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LE DE R

Hva skal tannteknikerstudiet
inneholde i årene fremover?
Året har vært både travelt og givende med
mange spennende saker for NTTF. Vi har
blant annet jobbet med Posten, ny forordning for medisinsk utstyr, den nye loven
for vern av personopplysninger GDPR, nye
nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanningen, og de nye nasjonale
retningslinjene for helse- og sosialfaglige
utdanninger. I tillegg har vi avholdt den
årlige fagsamlingen, hatt fokus på autorisasjonens betydning og rekruttering til
NTTF.
I november fikk NTTF Forslag til ny nasjonal retningslinje for tannteknikerutdanningen på høring.
NTTF har lenge vært kjent med at det blir
arbeidet med nye nasjonale retningslinjer
for alle helse- og sosialfaglige utdanninger.
Det skal opprettes en ny overordnet felles rammeplan for alle de 19 helse- og
sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høgskolenivå. I tillegg blir
det utarbeidet nye retningslinjer for hver
av utdanningene. Det er satt ned en programgruppe for tannteknikerfaget som
arbeider med dette. Gruppen er oppnevnt
av Kunnskapsdepartementet (KD), og er
bredt sammensatt av representanter fra utdanningen, bransjen, universitetene, samt
med en representant fra studentene.
Bakgrunnen for at det skal utarbeides nye
retningslinjer er at det i to stortingsmeldinger har vært påpekt at det er behov for å
endre utdanningene slik at de er i tråd med
tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Målet er at brukerne og helseog velferdstjenestene det utdannes til, får
økt innflytelse på det faglige innholdet i
utdanningene. Dette innebærer at utdanningene skal styres av krav til kandidatens
sluttkompetanse.

For å lykkes med dette er det nødvendig å
sikre et bedre samspill mellom tjenestene
og utdanningene. Som en viktig del av arbeidet skal programgruppene være i dialog
med relevante profesjonsorganisasjoner
som NTTF, og andre interessenter om utarbeidelsen av retningslinjene. I den forbindelse har NTTF hatt en god dialog med
programgruppen for tannteknikerfaget.
NTTF deltok på informasjonsmøte i KD om
de nye retningslinjene i mars. NTTF fikk
tilsendt første utkast, og vi mener at dette
utkastet vitner om et solid arbeid, og at det
inneholder veldig mye bra. Vi har også fått
anledning til å komme med innspill underveis i arbeidet, og vi har i et møte med
programgruppen i august blant annet spilt
inn at grunnutdanningen må vektlegge
den økte pasientkontakten tannteknikerne
opplever, med fokus på hygiene i møte
med pasient og enkel journalføring, noe vi
savnet i utkastet som forelå. Vi mener at
dette er påkrevd for de som skal jobbe i
tannteknikerbransjen. NTTF mener at utdanningen må ha tydelig fokus på helsepersonell aspektet.
Vi uttrykte også vår skepsis til at praksis
ute i bedrift var satt til minimum 8 uker.
Dette mener vi er for lite, og bør økes til
minimum 16 uker. Vårt inntrykk er at det
er praktisk erfaring det skorter mest på
når studentene er ferdig og skal ut i jobbmarkedet.

Bakgrunnen for at
det skal utarbeides
nye retningslinjer
er at det i to
stortingsmeldinger
har vært påpekt at
det er behov for å
endre utdanningene
slik at de er i tråd
med tjenestenes
kompetansebehov og
brukernes behov.

Karen Tveitevåg Styreleder NTTF

NTTF fikk også andre utkast til vurdering,
og anledning til å komme med endelige
innspill før retningslinjene ble sendt på høring. Vi var godt fornøyd med dette utkastet, og mener at våre innspill er tatt med i
det forslaget som NTTF har fått på høring.
Forslaget som er på høring sier at studiet
skal gi studentene bred kunnskap om ten-
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nenes anatomi, anatomiske variasjoner
og tennenes nomenklatur, og kunnskap om munnhulens anatomi og funksjon. I tillegg skal studentene oppnå
kunnskap om normale og sykdomsfremkallende forhold i munnhulen.
Studiet skal gi kunnskap om grunnleggende behandlingsprosedyrer og
fremstilling av tanntekniske konstruksjoner basert på klinisk og teoretisk vitenskap. Studiet skal gi bred kunnskap
om filbehandling og fremstillingsprosedyrer tilknyttet digital tannteknikk.
Studentene skal oppnå bred kunnskap
om de ulike dentale materialer som benyttes i protetiske arbeider hva gjelder
optiske, kjemiske, fysikalske og termiske egenskaper når de brukes hver for
seg, eller i kombinasjon i en og samme
konstruksjon, i et oralt miljø.
Forslaget sier også at studentene skal
tilbys intern veiledet ferdighetstrening
på institusjonens tanntekniske laboratorier i alle tre studieår, at praktiske
ferdigheter er viktig og skal ha en sentral plass i studiet. Ferdighetstrening
og praksisstudier skal utgjøre om lag
halvparten av studiets omfang. Ekstern
praksis skal omfatte minimum åtte
uker i en tannteknisk bedrift, men det
anbefales imidlertid at praksisstudiene
har et omfang på opptil 20 uker i løpet
av studiet.
Det er med glede vi ser at det endelige
forslaget har fokus på tannteknikeren
som helsepersonell, klinisk kompe-

Det kjennes godt at NTTF har mulighet til å være
med å påvirke studieplanen, og jeg har tro på
at våre innspill har bidratt til å danne grunnlag
for å tilpasse utdanningen slik at vi får utdannet
tannteknikere med fremtidsrettet kompetanse
tilpasset samfunnets og bransjens behov.

tanse og pasientrettet behandling, at
praksis ute i bedrift er bedre vektlagt,
og at alle viktige fagfelt for fremtiden
etter vår mening er ivaretatt.
Kunnskapsdepartementet ber nå høringsinstansene om særlig å vurdere
om innholdet i retningslinjene er i tråd
med tjenestenes og brukernes behov.
Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler
eller som bør utgå i retningslinjene. Departementet vil også ha tilbakemelding
på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene
er gjennomførbart innen rammene for
utdanningen.
Det skal gjennomføres en høringskonferanse om forslagene til nasjonale retningslinjer for de utdanningene som
nå er på høring 4. februar 2019 på Oslo
kongressenter. I tillegg til at NTTF vil
sende inn høringssvar, er det naturlig
at NTTF deltar på denne konferansen.

Det kjennes godt at NTTF har mulighet
til å være med å påvirke studieplanen,
og jeg har tro på at våre innspill har
bidratt til å danne grunnlag for å tilpasse utdanningen slik at vi får utdannet tannteknikere med fremtidsrettet
kompetanse tilpasset samfunnets og
bransjens behov. Jeg er trygg på at det
solide arbeidet programgruppen har
stått for, og måten de har samarbeidet
med oss på er med på å sikre at vi får
utdannet tannteknikere med den riktige kompetansen for fremtiden.
2018 har vært et aktivt og givende år
for NTTF, og i skrivende stund går det
mot jul og jeg ser frem til julefeiring og
en liten pause både som tanntekniker
og styreleder for NTTF.
Jeg vil med dette takke for året
som nå snart er omme, og
ønske alle medlemmer og lesere
et riktig godt nytt år!

DET SKJER I 2019
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JUNI

21.
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17.

NTTF styremøte
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15.

Utgivelse Tenner i Fokus nr. 1
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Å imitere den
røde estetikken
Oversatt fra «Das Dental Labour» 9/2015 side 80-89, av tanntekniker Lars Alhaug

Nøkkelord:
Rød estetikk
Imitasjon av bløtvevet

Om den siste prikken over i-en ved bruk av IvoBase-system. Det
finnes trolig systemer om det som behandles i denne artikkelen,
men Tenner i Fokus har valgt å oversette denne.

F

oruten pasienters forventninger
om at selv komplekse proteseløsninger skal ha de grunnleggende funksjonene og egenskapene,
slike som god uttale, tyggefunksjon,
smaksfølelse osv., forventer de også
et naturligt utseende vedrørende form
og farge. Tannlegen skal ikke blottlegge at en pasient har fått «nye tenner», tvert imot. Denne tanken ligger
til grunn for at vi denne gang omtaler
utformingen og fargen av mykvevet,
gingiva, på et protesearbeid.
Ivoclars protesebasismateriale IvoBase
er et virkningsfullt materiale til utformingen av individuelle og naturlig utseende proteser. Med kombinasjonen
av IvoBase protesemateriale, den lysherdende laboratoriekompositten SR
Nexco (til individualisering), tannteknikerens dyktighet og de ideelle tannsettene i kunststoff, mener vi å kunne
hevde at vi kan oppfylle pasientenes
forventning optimalt.
IvoBase systemet

IvoBase-systemet baserer seg på en
teknikk med et helautomatisk forløp
| 6 | Tenner i Fokus | Desember 2018

av henholdsvis materialinjeksjon og
polymerisasjon i kyvetten. Alle komponentene i systemet (Kyvett, materialkapsel, injektoren osv.) er avstemt til
hverandre. Den kjemiske krympingen
som skjer i materialet, blir ved hjelp av
et temperaturbehandlingssystem i kyvetten kompensert for ved at materialet
som stadig presses på under polymerisasjonen, utligner for krympingen. Det
gir riktig okklusjon og god overflate på
arbeidet. Rent kjemisk kan IvoBase
ordnes i materialgruppen Autopolymerisat, men når det gjelder kvaliteten er
den et varmpolymerisat. Starttemperaturen ved autopolymerisasjonen for
IvoBase er 40 grader, slik at svinnet er
mindre enn ved vanlig varmpolymerisasjon. Den ferdigdoserte materialkapselen garanterer for et riktig blandingsforhold av monomer og polymer. Da unngår en også direkte hudkontakt med
monomeren. Resultatet av denne framstillingsmetoden er en gingivaimitasjon
med en naturlig rødtone som gjennom
lysoptiske egenskaper kommer svært
nær naturlig tannkjøtt. Men om pasienten ønsker det kan en legge på ytterligere individuelle karakteriseringer.

1



1 Innprøvningsklar
oppstilling i voks.

q

2 og 3 Etter den påfølgende
modelleringen av
mykvevsdetaljene.

q

4 Tennene forberedes med
retensjon og gipshalvdelene
isoleres.

2

3
4

5



5 Ferdig opakerbelagt
NEM protesedel settes
på plass i kyvetten.



6 Kyvetthalvdelene
montert sammen med
materialkapselen og
plassert inn i injektoren
og programmet startet.

Pasienttilfellet

På en overkjeve med et «glissent»
rest-tannsett skulle det lages en
konuskroneretinert partiellprotese uten ganedekning. På 13, 14,
15 og 23, 24, 25 laget vi zirkoniakonuser (primærkonstruksjonen),
På disse laget vi galvanokapper
(sekundærkonstruksjonen) som
limtes fast i overkonstruksjonen (tertiærkonstruksjonen). Den laget vi i
en ikke-edel legering (NEM). For å sikre
at konstruksjonen skulle være fri for
spenninger, limte vi kappene til NEMkonstruksjonen, intraoralt ved bruk av
Weigl-protokollen. Tannoppstillingen
gjør vi etter kjente protetiske regler hvor
statiske og funksjonelle krav imøtekommes, men også med tilpasninger
som pasienten ønsker at vi tar hensyn
til. Når det er tiden for den endelige inn-

6

prøvningen i voks, kan forhold som har
med tannstilling, smilelinje, leppefylde,
fonetikk, hvilestilling osv., observeres
og eventuelt korrigeres (bilde 1). Allerede ved innprøvningen i voks former
vi til en naturlig imitasjon av mykvevet
også fargemessig (bildene 2 og 3).
På laboratoriet

Etter at voksoppstillingen er godtatt av
så vel pasient som tannlegen, skal det
hele omsettes i kunststoff («akryl»). Da
kommer IvoBase-systemet på banen.
Desember 2018 | Tenner i fokus | 7 |

Ved hjelp av det omdannes hele voksarbeidet til kunststoff uten tap av detaljer.
Vi skal ikke i denne artikkelen gå i gjennom hele arbeidsgangen ved IvoBasesystemet. Vi vil legge vekt på etterbehandlingen av den ferdig utherdede
protesen og muligheten for individualisering av estetikken av gingiva ved bruk
av karakteriseringsmaterialet SR Nexco.
Vi nevner at selve protesematerialet
kommer i syv forskjellige farger. I vårt
tilfelle valgte vi IvoBase High Impact
materialet med fargen 34-V. Injeksjonsprogrammet går som nevnt automatisk når alt settes i gang og varer
i ca. 65 minutter. Programmet har
en restmonomerfunksjon, RMR, som
reduserer restmonomerinnholdet til
under en prosent. Etter at all gips er
fjernet viser det seg som oftest at alle
modellerte detaljer er gjengitt en-til-en.

7

giva for å kunne gjøre dette arbeidet
naturtro. Med SR Nexco sortimentet
kan vi få fram svært god etterligning
av naturlig mykvev. Det tredimensjonale gingivadesignet med alveole
«lommer» og «bølgende» tannkjøtt som
vi allerede hadde utformet i voks og
overført til protesematerialet, i kombinasjon med SR Nexco materialet og en
dyktig, tannteknisk fagmann ga, etter
vår mening, et gingivaområde med et
naturlig og individuelt innfarget uttrykk og utseende (bildene 12 og 13).



7 Etter at den helautomatiske polymerisasjonen
er over, fjernes gipsen
forsiktig.



8 Etterarbeidet var minimalt
siden all modellering nøyaktig
var gjengitt i «akrylen».

q

9 Med komposittmaterialet
(lysherdende) SR Nexco
som er helt avstemt med
basismaterialet i farge, er
muligheten der til nydelig
individuell innfarging og
karakterisering av mykvevet.

Protesen gjøres ferdig

Det fine med dette systemet er at det
er kun lite etterarbeid med protesen.
Alle detaljer er fint overført
til kunststoffet, bare i få tilfeller er det nødvendig med
små korrigeringer (bilde 8).
Om pasienten ønsker det kan
«den røde estetikken» gis en
individuell touch og en ytterligere naturlig karakterisering.
Da kommer SR Nexco materialet til anvendelse. Det er
laget som et supplement og
avstemt med basismaterialet
slik at vi her brukte den kompositten som hører til fargen
34-V (bilde 9).
For å kunne legge på dette lysherdende
komposittmaterialet må vi legge på et
heftemiddel, en bonding, på basismaterialet der karakteriseringen skal utføres.
I dette systemet kalles bondingen SR
Connect (bildene 10 og 11). Så gjelder
det, med små mengder materiale, å legge
inn fargevariasjoner som imiterer naturlige, optiske dybdevirkninger i gingiva.
De vestibulære områdene kan individualiseres med masser av forskjellig farge
og slik få fram de dypere, venefylte,
mørkere områdene i mykvevet opp/
ned mot overgangsfolden, mens litt
lysere masser får fram områdene som
er blekere og ikke så «blodfylte», slik
som de keratiniserte områdene ved
gingivalranden. Det er viktig å studere
og kjenne til de anatomiske forskjellene i de forskjellige områdene av gin| 8 | Tenner i Fokus | Desember 2018

Før den endelige lysherdingen av dette
komposittsjiktet, belegges hele protesen
8

9

med et lag glyserinbasert gel (SR Gel).
Gelen hindrer at det dannes et inhibisjons
sjikt på overflaten, en form for oksidering,
under herdingen. Etter herdingen følger
vanlig polering med geitehårsbørster og
høyglanspolerere med universal polerpastaer. Vi passer selvsagt på at vi ikke
pusser bort det vi så omsorgsfullt har
oppnådd av overflatedetaljer.

10

11



10 Heftemiddelet eller
bondingen legges tynt
på med en liten pensel
på områdene som skal
karakteriseres…



11 … og etter
påføringen lysherdes
stoffet.



12 Individualisering:
Fine stiplinger eller
røde årer er med å
framheve det naturlige
resultatet vi oppnår for
«Den røde estetikk».



13 Verktøyet til å påføre
de forskjellige SR Nexco
massen med er mini
engangssvamper.



14 Tannerstatningen
føyer seg harmonisk
inn i pasientens ansikt
og tilfredsstilte til fulle
forventningene hans.

12

13

14

15



15 Vellykket interaksjon mellom lys, skygge og
farge. De lysdynamiske egenskapene får fram
et naturlig utseende tannkjøtt på protesen.

Resultatet

Slik vi her har laget en protese, kommer den
«røde delen» av den også i fokus. Vi har oppnådd å få til et tannkjøttsområde som ser
sundt ut fordi mykvevet er gjengitt svært
naturtro. Vi har fått fram finheten i
teksturen ved forsiktig stipling. Både alveolarutformingene og gingivalrandsområdene virker svært naturlig. Vi synes
hele dette systemet med sine materialer
får fram en fin harmoni, naturlig lysrefleksjon og et levende fargespill. Den tette
og speilglatte overflaten ser ikke bare
vakker ut men gir også muligheten for
sværtgodprotesehygiene(bildene14og15).

For det tannmedisinske arbeidet vil
jeg takke Dr. Rafaela Jenatschke og OA
Dr. Tobias Locher, begge fra Frankfurt
am Main.

Forfatteren

Carsten Fischer
Sirius Ceramics
Lyoner Strasse 44-48
D-60528 Frankfurt am Main
info@sirius-ceramics.com
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Tannteknikerfaget både i Norge og
globalt er inne i en omstillingsfase.
Med økende konkurranse, også fra
utlandet, og rask digital utvikling,
kan det være krevende å drive
spesielt tanntekniske laboratorier.
Det krever nytenkning og originale
løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har
gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede
konsepter og spesialiserte produkter. I denne 29. artikkelen har vi
besøkt Mandal Dental.

På besøk
hos Mandal
Tannteknikk
Av Stein Brath (tekst og foto) | st-brath@online.no

Tenner i Fokus ankom Mandal en fin høstdag i november. Det var lett å finne fram, og
hyggelig å ankomme laboratoriet.
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MANDAL TANNTEKNIKK

Mandal Tannteknikk har lokaler i Mandal
Tannsenter. Her har Mandal Tannteknikk
et kollegialt samkvem med både allmentannleger og tannleger med spesialkompetanse. Alt ligger dermed til rette for å sette
pasienten i sentrum fra A til Å. Planlegging
og samarbeid er nøkkelen for å oppnå forutsigbart resultat.
Det er Annette Velle (39) som er eier av
Mandal Tannteknikk. Hun har sin fagutdannelse fra København Tekniske Skole.
Der ble hun uteksaminert i 2003. Senere
drev hun et lite tannteknisk laboratorium
ved navn Ceram Studio i Oslo. Da hun etter
4 år i Oslo giftet seg og fikk barn besluttet hun å flytte tilbake til Mandal hvor hun
hadde vokst opp. Den første tiden etter at
Annette hadde kommet hjem til Mandal var
hun mamma på heltid. Hun hadde tenkt å
starte opp Ceram Studio igjen, men Torstein Wremer kom henne i forkjøpet. En
dag banket det på døren hos Annette, og
utenfor sto Torstein. Han lurte på om hun
kunne tenke seg å overta Mandal Tannteknikk, som han hadde drevet i mange år.
Annette lot seg friste av tilbudet, og hun
overtok laboratoriet i 2014.
Annette forteller at de har et eget behandlingsrom, og i planleggingsprogrammet er
foto viktig, samtidig som behandlingen blir
drøftet av tannlege, pasient og tanntekniker i fellesskap.
Dagens pasienter stiller betydelig høyere
krav til estetikk enn tidligere. Det er derfor viktig at alle parter kommuniserer godt
gjennom hele arbeidsprosessen.
Ved implantatkasus er også tannlegesenterets kirurg involvert i planleggingen. I slike
tilfeller fremstilles en surgical guideline
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som er et digitalt planleggingsverktøy.
CBCT blir overført i et CAD-program
som så designer en guide for implantatene. Dette er et viktig verktøy i planleggingsprogrammet.
Så blir oppstillingen prøvd inn og justeringer utført før det ferdige resultatet
blir fremstilt. På denne måten er pasienten forberedt på resultatet og føler seg
ivaretatt gjennom hele behandlingen.
Mandal Tannteknikk er et fullservicelaboratorium, og produserer alt fra
digitalt fremstilte kirurgiske guidskinner, implantatarbeider og kosmetiske
restaureringer til avtakbar og konvensjonell protetikk.
Annette har noen kunder som fortsatt
etterspør Pt-legeringer og morrisonkroner. Det hender til og med at den gamle
støpeteknikken tar over fordi fresemetoden kommer til kort.
På Mandal Tannteknikk har de stadig
forespørsmål fra andre tannteknikere
som etterlyser Valplast (såkalt Breflex).
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Valplast er en del av produksjonen hos
Annette.
Laboratoriet har et sterkt team av autoriserte tannteknikere og assistenter.
De utfyller hverandre, og på den måten
blir alle ledd like viktige.
- Vi skanner selv, sier Annette, men
freser ikke. Dette tilsier at de jevnlig
kommuniserer med kolleger. Utfordringer blir da drøftet, og på denne
måten kan man oppnå optimale resultater og gode løsninger.
Mandal Tannteknikk følger den faglige
utviklingen tett gjennom besøk på IDS
og Scandefa samt medlemskap i SAED
(Scandinavian Academy of Esthetic
Dentistry). Annette er selvsagt medlem
i NTTF og har et verv i Arrangementskomiteen.
Hun vil også benytte anledningen til
å berømme NTTF for arbeidet de gjør
for faget, og for storslått fagsamling
i 2018. Foredragsholderne var på et
meget høyt nivå.

På Mandal Tannteknikk har de også
god kontakt med depotene. Depotene
er dyktige og flinke til å formidle nyheter og kurs. Support fra ulike aktører er
en nødvendighet.
- Yrket vårt er i konstant utvikling, sier
Annette. I disse dager er det den digitale verden vi må ta inn over oss, men
det betyr ikke at det ikke blir behov for
tannteknikere i framtiden.
Nytt i nyhetsbildet den senere tiden
er vinklingen mot en mulig ny folkesykdom - emaljeskader. Skadene vises
allerede ved frambrudd, fortrinnsvis
på fortennene og på 6-årsjekslene. Det
betyr at yrket vårt har en fremtid, men
kanskje i mindre skala. Det vil fortsatt
være krav om å yte god service, og at
det leveres tilfredsstillende kvalitet i
alle ledd. Arbeidene må også leveres
til avtalt pris og til korrekt tid.
Nøkkelen til et godt resultat er uansett
kommunikasjon med tannlegen når det
gjelder muligheter, materialvalg og i
form av faglig oppdatering.

www.ids-cologne.de

38. internasjonale dentalmesse
Köln, 12. - 16. mars 2019
12. mars: Fagforhandlerdag

LEADING DENTAL
BUSINESS SUMMIT
Admission ticket = public transport ticket
Free local travel to and from IDS

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111B, 0273 Oslo
Postboks 603 Skoyen, 0213 Oslo
Tel. +47 22 128213
koelnmesse@handelskammer.no
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NTTF har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Storebrand, som gir forutsigbare
priser på pensjon og helseforsikring for alle medlemsbedrifter, og sikrer små bedrifter
like gode avtaler som de største selskapene.
Samarbeidet startet i 2006, og Storebrand har god innsikt i deres bransje. Storebrand
tilbyr skreddersydd rådgivning til bedriftseier gjennom Storebrand Pluss, som er et
kostnadsfritt oppfølgingsprogram for eiere og ledere. De ansatte får også god hjelp til
å forstå sin pensjon og prisgunstige fordeler på bank, forsikring og privat sparing.
Ta kontakt med Storebrand på storebrand.no/bedrift for å motta et uforpliktet
tilbud på pensjon og forsikring.
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KATANATM Zirconia disk
Vi introduserer endelig KATANATM Zirconia til vårt produktsortiment! Hver serie har forkjellig translusens og mekaniske
egenskaper. Ved å velge riktig serie, kan det fremstilles et bredt spekter av arbeider. For alle indikasjoner.
98 Ø / Sintring ca 90 min. / InFire HTC speed, 1560°

UTML 14 mm og 18 mm
Translucency 43%
Flexural Strength2 557 MPa

STML 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translucency 38%
Flexural Strength2 748 MPa

ZRML 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translucency 31%
Flexural Strength2 1125 MPa
Farge: A light, A Dark B light,
C light, D light, A white

For mer informasjon ring tlf 625 12 710 eller besøk vår nettbutikk: www.ka-rasmussen.no

HT 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translucency 43%
Flexural Strength2 748 MPa
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De 10 mest leste sakene
på Facebook
Vi nærmer oss slutten på 2018 og det er tid for å gjøre status. Hva har opptatt folk som er
innom NTTFs Facebook-side i løpet av året. Dette er ikke en eksakt vitenskap, og redaksjonen
har «målt» populariteten av innleggene på hvor stor rekkevidde de har hatt.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

q Klage til Posten

y NTTF jobber for alle tann-

Ikke uventet topper dette innlegget
listen. I februar måned sendte NTTF
inn en klage til Posten grunnet de store
og mange forsinkelsene etter sammenslåingen av A- og B-post. Det har vært
mange innlegg om Posten, og de har alle
vært svært populære.

teknikere med norsk autorisasjon

En kort oppsummering av de viktigste
sakene NTTF jobbet med på tidspunktet for dette innlegget med vekt på forbundet jobber for alle tannteknikere
med norsk autorisasjon og for norske
tannteknikerarbeidsplasser.

w Intervju med Vilhelmina

u Munnhelse-bilag

Magnusdottir

Styreleder Karen Tveitevåg skrev leder
i Dagbladets Munnhelse-bilag i september under overskriften «Et pent smil og
et velfungerende tannsett gir god selvfølelse». Saken var omtalt i TIF 4-2018.

Som et ledd i NTTFs vervekampanje
intervjuer vi medlemmer i forbundet.
De blir publisert i Tenner i Fokus og
dernest lagt ut på Facebook. Vi synes
det er en fin måte å illustrere mangfoldet i forbundet og medlemmenes støtte
til forbundet.

e Bakterier som blir med
«tannturister» hjem

Denne saken er hentet fra nrk.no og
handler om nordmenn som drar til utlandet for å få fikset tennene sine, og
som risikerer å ta med seg smittsomme
og resistente bakterier med hjem. Antibiotika-resistens er et økende problem
i Norge.

r Intervju med Espen Rørstad
Espen var første mann ute i vår intervjuserie.

i En glemt generasjon tenner
Dette var en kronikk av samfunnsviter
Bjørn Øyvind Engh publisert på nrk.no.
Den handlet om prioriteringene innen
helsevesenet og stilte spørsmålstegn ved
hvorfor tenner ikke er en del av kroppen.

o Oppslag i Klassekampen og P4intervju

Nok et innlegg om Posten, denne
gangen på trykk i Klassekampen 9.
juli med overskriften «Posten skaper
tannpine». Samme dag ble daglig leder
Helle Hagenau intervjuet til P4. Sakene
er tidligere omtalt i TIF 4-2018.

a NTTF 84 år
t Europeisk tannteknikerdag
NTTFs europeiske samarbeid, FEPPD,
valgte 1. juni til å feire tannteknikere
i Europa på «European Dental Technicians Day». Forbundet hadde en enkel
markering på Facebook av dagen.
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Sist, men ikke minst, NTTFs bursdag
2. september. Det er svært hyggelig at
så mange at forbundets følgere på Facebook bruker «like»-knappen flittig på
en dag som denne og dermed bidrar til
at øke oppmerksomheten om NTTF.

Connected to the future
™
DTX Studio design

Boost your digital journey with speed and
precision and be connected to DTX Studio suite,
a growing digital platform connecting dental
treatments from beginning to end. The LS 3
scanner comes with color and full-articulator
scanning. With the touchscreen, you can even
directly manage the scans at the scanner itself.

Become the go-to digital lab and benefit from
the unique access to authentic prosthetic
solutions on Nobel Biocare implants. Increase
your business flexibility and receive cases from
intraoral scanners or scan data from other
scanners, and quickly produce cement-retained
restorations, provisionals, surgical templates
and models in-lab.

GMT 55034 © Nobel Biocare Services AG, 2018. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. KaVo is either registered trademark or trademark of Kaltenbach & Voigt GmbH in
the United States and/or other countries. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain
Desember
2018
| Tenner
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case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. For prescription
use only. See
Instructions
fori Use
for full
prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

STATSBUDSJETT 2019

Statsbudsjettet gir
tannhelseregningen
til pasientene
Den 8. oktober la regjeringen Solberg fram statsbudsjettet for 2019.
På tannhelsebudsjettet legges det opp til en svekkelse av pasientenes
trygdestønad ifølge NTF.
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Prop. 1 S

(2018 – 201
9)
n til Stortin
get (forslag
til

Proposisjo

FOR BUDSJET

Pasientenes trygdestønad svekkes
NTF reagerer på at pasientenes trygdestønad svekkes. - Trygdestønadene
svekkes fordi takstene ikke følger forventet pris og kostnadsvekst. Resultatet er at pasientene selv må betale en
større del av tannlegeregningen, sier
president Camilla Hansen Steinum.
Trygdestønadene svekkes til tross for
at regjeringspartiene tvert imot har
programfestet å styrke ordningene.
Steinum reagerer: - Disse ordningene
skal bistå de pasientene som trenger
det mest. Når regjeringen nedprioriterer disse ordningene, rammer dette
kun pasienten, fastslår hun.
At takstene ikke følger forventet pris
og kostnadsvekst, gir en innsparing for
folketrygden på om lag 23,6 millioner
kroner.
Kritisk til kuttforslagene
I tillegg foreslår regjeringen flere kutt
i stønadsordningen: Takstbeløpene
for stønad til kliniske og radiologiske
undersøkelser foreslås redusert med i
gjennomsnitt 5 pst., tilsvarende om lag
13,1 mill. kroner. Takst 604 f foreslås
fjernet. Taksten er en tilleggstakst ved
behandlingskontroller ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering).
Fjerning av taksten vil gi en innsparing på om lag 25 mill. kroner.
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- Jeg savner en bedre begrunnelse for
disse kuttene, de er rett og slett lite
målrettede. Her burde regjeringen gått
i dialog med fagmiljøene, sier Steinum.
Styrker TOO-tilbudet, men ikke
tilstrekkelig
Regjeringen styrker TOO-tilbudet (tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur,
overgrep eller har odontofobi) i fylkeskommunene med 10 millioner kroner.
Steinum mener det er positivt, men at
det på langt nær vil være nok.
- Vi advarte mot at offentlig sektor ikke
har kapasitet til å ta imot disse pasientene da regjeringen flyttet tilbudet.
Nå ser vi at det er lange ventelister
både for odontofobi-behandling og for
oppstart av tannbehandling etter gjennomført odontofobi-behandling. Jeg tviler på at 10 millioner kroner er nok til
å få kontroll på den situasjonen, sier
Steinum.
Budsjettet er regjeringen Solbergs
(Høyre, FrP, Venstre) forslag til statens
budsjetterte pengebruk i 2019. Regjeringen vil nå legge budsjettet frem for
Stortinget og søke flertall. Om de får
det, avhenger av KrFs avgjørelse om
regjeringssamarbeid.

stortingsv

edtak)

TÅRET 201
9

Statsbuds

jettet

Status for tannhelse
Faktisk.no hadde en gjennomgang av
status for statens satsing på tannhelse
før årets budsjett, og kom fram til følgende for perioden 2014-2018:
• Regjeringen har i statsbudsjettet
kuttet over 300 millioner til tannhelse-støtte de fire siste årene.
• Anslagsvis 254 millioner har blitt
spart ved at takstene ikke har blitt
prisjustert. 75 millioner har blitt flyttet fra tannhelse til andre budsjettposter.
• Samtidig har utbetalingen av stønad
økt med 481 millioner kroner, slik
helseministeren viser til.
• Dette skyldes at antall personer som
har fått stønad har økt med 26 prosent.
Kilder: www.tannlegeforeningen.no,
www.regjeringen.no og www.frifagbevegelse.no

Besøksadresse:

Kontakt oss:

Birkebeinervegen 24,
2316 Hamar

800 41 941
salg@karasmussen.com

www.ka-rasmussen.no
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Bindingstid ved kurs/
etterutdanning
En av mine ansatte ønsker å delta på et etterutdanningskurs på ni dager over
tre uker. Kursavgiften er kr 60 000. Jeg er som arbeidsgiver villig til å dekke
kursutgiften, reise og opphold, samt gi permisjon med lønn i kursperioden
dersom den ansatte aksepterer en bindingstid på 24 måneder etter gjennomført
kurs. Dersom den ansatte sier opp i bindingstiden ønsker jeg at hun dekker
50 % av den økonomiske støtten som jeg har ytt. Kan jeg avtale dette med
arbeidstaker?
				
Den avtalerettslige gyldigheten av en
klausul om bindingstid ved utdannelse
(såkalt plikttjeneste) må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, og det er en rekke momenter
som vil være relevante, så som blant annet:
• Bindingsavtalens varighet
• Behovet for binding
• Positive og negative virkninger for
arbeidstaker
• Om det er rimelig balanse mellom
partenes bidrag og fordeler
• Forutberegnelighet
• Om bindingen er undergitt noen form
for fleksibilitet
Det er derfor vanskelig å trekke en klar grense
for hva som er å anse som en rimelig/urimelig bindingsavtale.

Aleksander Ryan er advokat
og partner i Wahl-Larsen
Advokatfirma AS.
Ryan er Norges
Tannteknikerforbunds faste
advokatforbindelse, og tilbyr
medlemmene inntil én times
gratis bistand per sak (inntil to
timer for medlemmer med mer
enn tre års ansiennitet i NTTF),
og ut over dette rabatterte
timepriser.
E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/22 01 06 70
Web: www.wla.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/aleksanderryan
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Det følger av rettspraksis at for at bindingstiden skal være gyldig mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker, må den være balansert.
Arbeidsgiver må derfor som utgangspunkt
si seg villig til å også beholde arbeidstakeren
i bindingstiden. Imidlertid antar jeg at arbeidsgiver likevel vil kunne ha en adgang til oppsigelse/avskjedigelse hvis arbeidstaker
misligholder arbeidsavtalen, for eksempel
ved at hun vesentlig underpresterer eller
ikke utfører oppgavene sine overhodet. Jeg
kjenner ikke til rettspraksis som direkte
berører spørsmålet der arbeidsgiver sier opp/
avskjediger en arbeidstaker som er i
bindingstid. Forholdet må derfor underlegges en konkret vurdering i det enkelte
tilfelle.

n.n

Når det gjelder lengden på bindingstiden
er det ikke slik at enhver utdanning/kurs
nødvendigvis gir arbeidsgiver rett til å forplikte arbeidstaker til bindingstid. Når
det gjelder utdanning synes det å være
vanlig praksis at arbeidstaker får tilsvarende bindingstid som utdannelsens
lengde. Hvis det er tale om 2-årig utdannelse
er det vanlig å avtale 2-årig bindingstid. Det er imidlertid ikke fastsatt i rettspraksis at bindingstiden må tilsvare utdannelsestiden. Relevante tilleggsmomenter er
blant annet årsaken til bindingstiden og hva
partene får ut av bindingstiden. Ved tvist
vil resultatet i ytterste konsekvens være
at bindingstiden reduseres til det som er
rimelig etter avtalelovens rimelighetsbestemmelser, gitt det konkrete tilfellet.
I ditt tilfelle er det tale om et kurs/utdanning over ni dager til en kostnad på kr
60 000. Basert utelukkende på kursets
lengde, kan det etter vår vurdering synes
lenge å binde den ansatte til en bindingstid
på to år, ene og alene relatert til dette
kurset. Det skal likevel presiseres at de
øvrige momentene angitt ovenfor kan tilsi
et annet resultat, uten at du særskilt har
gitt opplysninger som kan belyse disse
nærmere. Når det gjelder kostnaden og
utgiftene du er villige til å dekke, vil den
samlede utgiften for deg som arbeidsgiver
ha relevans, uten at denne er angitt.
Avtale om bindingstid bør utarbeides som
tillegg til allerede inngått arbeidsavtale.
-o0o-

SUKSESSEN FORTSETTER
- kortreiste tenner biter best
KATANA ZIRCONIA BLOCK
Flexural Strength2 763 mpa. for CEREC
12z and 14z
Sintring 30 min. super speed

nå også i
blokker!

Wide shade selection

STML
Super Translucent Multi Layered

NW

A1

A2

A3

A3.5

A4

NYHET

ST
Super Translucent

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D2

D3

CL

KATANA ZIRCONIA DISK

98 Ø
o
Sintring 90 min. InFire HTC speed, 1565
UTML 14 mm og 18 mm
Translusency 43% – Flexural Strength2 560 MPa
STML 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translusency 38% – Flexural Strength2 750 MPa

HT 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translusency 43% – Flexural Strength2 750 MPa
ZRML 14 mm, 18 mm og 22 mm
Translusency 31% – Flexural Strength2 1125 MPa
Color: A light, A dark, B light, C light, D light, A white

For mer informasjon ring tlf. 22 79 20 20
eller gå til vår netthandel, www.jacobsen-dental.no
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Norsk
Pasientskadeerstatning
Av Helle Hagenau | helle@nttf.no

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført
skade etter behandling innen helsetjenesten. Det er lovfestet at aktørene i privat helsetjeneste, herunder tannteknikere, skal yte tilskudd til NPE.
NPE kan best sammenliknes med en
forsikring. Du som er tanntekniker
betaler en årlig premie (tilskudd)
og i tilfelle skade, vil forsikringen
(NPE) dekke utbetaling av erstatning som pasienten eventuelt måtte
ha krav på. Siden 2009 har pasientskadeloven også omfattet privat helsetjeneste. Tilskuddet man betaler
skal dekke saksbehandling, advokatutgifter og erstatningsutbetalinger.
Tilskuddene er fastsatt i forskrift og
er differensiert i grupper av helsepersonell blant annet basert på skaderisiko.
Fire tannteknikersaker
Det har siden 2009 vært fire saker
som har omhandlet medlemmer av
NTTF. To pasienter har fått avslag,
en sak er henlagt/avvist og den

siste saken er fortsatt åpen. Den
handler om en protese som ikke
passer og pasienten har smerter og
spisevansker.
NTTF har egen avtale
Forbundet har inngått en såkalt
kollektivavtale med NPE. Det vil si
at NTTF står for all administrasjon
med inn- og utmeldinger samt justeringer i antall årsverk. Det betales
tilskudd per årsverk. Tilskuddet var
i 2018 på 749 kroner og det vil være
uendret i 2019. Det vil komme nye
satser i 2020. NTTF vil få anledning
til å uttale seg når forskriften blir
sendt på høring.
			

NTTF Gratulerer

Toril Mørch Knutzen

60 år

12. februar

50 år

Svenn Gunnar Jørgensen 27. januar

Tora Sjølie
Vivian Hals
Trude Myhrer

3. januar
11. januar
30. januar

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i vår spalte, gir skriftlig
melding om dette til nttf@tannteknikerforbundet.no.
Sekretariatet får ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være
behjelpelig med å gi NTTF beskjed når en kollega har gått bort. Vennligst
kontakt NTTF på 22 60 35 00 eller nttf@tannteknikerforbundet.no
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ØSTFOLD
TANNTEKNIKERFORENING
Knut Fredriksen, Bjarne Fredriksen AS
Tanntkenisk Lab
PB 236, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon: 69 31 56 29
E-post: knut.fredriksen@fredfiber.net
HORDALAND
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
ROGALAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/ Martin Feldmann
Boganesveien 118
4032 Stavanger
Telefon: 51 88 11 24
E-post: martin@feldmann.no
NORDNORSK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Onar Nøstdahl
Bodø Dentallaboratorium AS
PB 567
8001 BODØ
Telefon: 95 75 74 27
E-post: post@bododental.no
TRØNDELAG
TANNTEKNIKERFORENING
v/Idar Langlo, Langlo Dental
PB 4413 Leutenhaven, 7418 TRONDHEIM
Telefon: 73 53 63 15
E-post: ldental@online.no
SØRLANDET
TANNTEKNIKERFORENING
For tiden uten formell leder.
OSLO OG AKERSHUS
TANNTEKNIKERFORENING
v/Terje Lindstrøm, Årnes Dental
Postboks 103, 2151 ÅRNES
E-post: terli@live.no
SOGN OG FJORDANE &
MØRE OG ROMSDAL
TANNTEKNIKERFORENING
v/Runar Aamelfot, Runar Aamelfot
Tannteknisk Laboratorium
Postboks 146, 6002 ÅLESUND
Telefon 90 68 66 79
E-post: runar@aamelfot.no

Bursdager
40 år

Lokalforeninger

VESTFOLD OG TELEMARK
TANNTEKNIKERFORENING
v/Jürgen Spehr, Grenland Dentallab.
Postboks 1053, 3905 PORSGRUNN
Telefon.: 35 55 09 88
E-post: gdental30@hotmail.com
HEDMARK OG OPPLAND
TANNTEKNIKERFORENING
v/Inger Dervo, Toppen Tannteknikk
Nymosvingen 2, 2609 LILLEHAMMER
Telefon: 915 41 450
E-post: inger.dervo@bbnett.no

kulzer.com/pala

Pala® Mondial®
Proven function that caters for all demands.
Flexibility in all areas of removable Prosthetics.
Pala Mondial provides increased flexibility with its large selection of mould designs.
It also guarantees you a consistency in colour, mould and function.

» Precisely defined centric, means they are simple to set-up.
» Supremely accurate function without time consuming spot grinding.
» High abrasion resistance and durability.
» Life-like and vivid surface finish.
» Widened tooth base with increased volume, aid papillae contouring, eliminating
both dark recesses and vertical edges.

Have a look on our website www.kulzer.com for more information about Pala Mondial!

Giving a hand to oral health.
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Medlemsfordeler
FORSIKRING

HOTELLER

Mangler du brukernavn og
passord, ta kontakt med NTTFs
administrasjon.

Yrkesskadeforsikring,
kontorforsikring, næringsbygg,
bil mm.
For en full oversikt:
www.matrixinsurance.no/
nttfforsikring
Telefon 23 20 79 80
E-post: post@matrixinsurance.no

Med forbehold for endringer.

REISEBYRÅ

LEIEBIL

Informer om at du er NTTF-medlem.

Rabattordning for deg som er
medlem i NTTF. Kontakt daglig leder
Marit Hollerud, mh@sagabht.no

Deltakelse i diplomgivende
etterutdanningsprogram

DRIVSTOFF

DEKK

JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp (både jobb- og
bransjerelatert samt privat) inntil
én time per sak. Inntil to timer for
medlemmer med mer enn tre års
medlemskap i NTTF, og ut over dette
rabatterte timepriser.
Kontakt advokat Aleksander Ryan
på tlf 40 63 90 50 eller e-post
aleksander.ryan@wla.no

Tilgang til kurs hos vår
søsterorganisasjon i Sverige, til
rabattert pris
Mulighet til å søke midler fra
NTTF og NODs utdanningsfond
samt reisestipend fra
Voksenopplæringsforbundet
(VOFO)
Rådgivning og bistand ved søknad
om autorisasjon

MAT

BLOMSTER

NPE

Automatisk innmelding
og rapportering til Norsk
Pasientskadeerstatning.

FOR ALLE
M ED L EM M ER
Kurs og etterutdanning til
rabatterte priser (merk at rabatten
gjelder for medlemmer som er
personlig innmeldt i NTTF)

Helse- og pensjonsforsikring til
rabattert premie, tlf 08881

BEDRIFTSHELSETJENESTE

For mer informasjon og hvordan du
benytter disse og andre medlemsfordeler, logg deg inn på NTTFs sine
medlemssider via www.nttf.no.

ONLINE BACKUP

Rådgivning på generell basis for
spørsmål relatert til arbeidsmiljøloven, tannteknikeroverenskomsten mv. For konkrete saker,
bes medlemmer ta kontakt med
vår medlemsadvokat.
Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet (abonnementspris kr 600,-)

F O R BED RI F TS M ED L EM M ER
Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inklusive en dags kurs og
skreddersøm til ditt laboratorium
Rådgivning i oppfyllelse av
myndighetskrav, herunder forskrift
medisinsk utstyr, Legemiddelverkets
utstyrsregister, Datatilsynets
registrering, nye og justerte lover
og forskrifter for bedriftseiere,
arbeidsgivere og laboratorier
Varsler når det er offentlige
anbudsrunder på tanntekniske
produkter
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PRETTAU® 2 DISPERSIVE®
NYTT HØYTRANSLUCENT ZIRKONIA, MED UTMERKET BØYESTYRKE OG JEVN NATURLIG
FARGEGRADIENT. FOR ALLE TYPER RESTAURERINGER, FRA ENKELTKRONE TIL FULLKJEVE
MONOLITISKE BROER
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Zirkonzahn Worldwide – Syd-Tirol – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
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The Zirkonzahn School

www.zirkonzahn-education.com

INTERVJU MED

Martin Feldmann
I forbindelse med Norges Tannteknikerforbunds vervekampanje, har Tenner i Fokus intervjuet ett av forbundets
medlemmer. Martin driver egen lab i Stavanger.
Av Helle Hagenau (tekst) | helle@nttf.no | Foto: Stein Brath

Hvorfor er du medlem av NTTF?

Først og fremst på grunn av fellesskapet med kollegaer. Det er fint å
kunne utveksle kunnskap og erfaringer med andre tannteknikere. Som
gruppe er vi sterkere overfor forhandlere, myndigheter, utdanningen
og andre samarbeidspartnere. Hvis
vi ikke har noe forbund, er det ingen
som snakker vår sak eller jobber for
vårt fag og felles interesser.
I tillegg får jeg tilgang til foredrag på
fagsamlingen og utstillingen til med-

lemspris. Det er selvsagt også de andre
økonomiske fordelene som billige
forsikringer, NPE osv.
Hva får du ut av medlemskapet?

Forbundet er en arena hvor man kan
engasjere seg; samfunnspolitisk, interessepolitisk og yrkespolitisk. Man
trenger ikke være medlem av et politisk parti for å være politisk aktiv.
Det er masse muligheter i NTTF.
Igjen vil jeg nevne fellesskapet. Hvis
ikke du er medlem er det ingen som

ivaretar dine interesser.
Jeg betaler kontingent og serviceavgift med glede. Det er en god investering i eget yrke. Hvis vi vil ha et
forbund, må vi også betale for det.
Jeg vil ha et forbund til å ivareta våre
interesser.

Verv en tanntekniker!
Har du lyst til å vinne et reisegavekort på kr 5 000?
Da bør du delta i NTTFs vervekampanje!
NTTF avholder vervekampanje frem til årsmøtet i 2019. Det medlemmet som har vervet det største
antallet nye betalende medlemmer vil få tildelt premien på årsmøte 2019.
Forbundet trenger flere medlemmer dels for å øke legitimiteten vår og dels for å bedre økonomien.
Flere medlemmer vil altså være til gagn for hele forbundet. Styret håper du vil bidra.
Ta kontakt med NTTF på tlf 22 60 35 00 eller medlem@nttf.no
Du finner innmeldingsskjema på NTTFs nettside: www.nttf.no/medlemskap
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Atlantis® CustomBase

Hvorfor velge en
standard løsning?
Ikke alle implantat har en optimal plassering for en skrueretinert løsning.
Nye CustomBase ASA gir deg mulighet til å vinkle skruekanalen - opp
til 30 grader. Ovenpå basen, som blir tilpasset de kliniske forholdene,
kan du bestille en krone fra oss eller velge Core File for design og
produksjon av kronen på laboratoriet. Kronen og den individuelt
tilpassede basen i titan sementeres ekstraoralt, og leveres klinikken
i ett stykke, klar til innstallering. En optimal løsning når du både vil
ha estetikk og funksjon! Du bestiller den enkelt gjennom ditt Atlantis
laboratorium.
For mer informasjon kontakt din lokale selger.

Du bestiller enkelt i www.atlantisweborder.com

Figur 1
Prefabrikert titan base tilbyr minimal
retensjon og support for kronen.

Figur 1

Figur 2

Figur 2
En Atlantis CustomBase utformet med
optimal bløtvevsproﬁl og individuell design
av kjerne og høyde, slik at man oppnår
optimal retensjon og støtte for kronen.

Nå også med
Core File - for design
og produksjon
av kronen på
laboratoriet.

www.dentsplyimplants.no
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RETURADRESSE:
Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Kilde: Norges Tannteknikerforbund

Markedets mest
driftssikre fresemaskin?
ROLAND DWX-52DCi
T
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5-akse dental fresemaskin med automatisk disk-veksler for non stop produksjon

For mer informasjon kontakt oss
på telefon eller e-post

www.den-tech.no

32 12 30 10 • mail@den-tech.no

