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DAB Dental AB 
Box 423 
194 04 Upplands Väsby 
Besöksadress: Finvids Väg 8

Vårens nyheter

Här på hemmaplan gör 
vi på DAB allt för at t 

upprät thålla marknadens 
efterfrågan på framförallt 

skydds-utrustning till 
tandvården.

Jonas Redin 
VD DAB Dental

22
REGELVERKS- 

FÖRÄNDRINGAR/ 
SPÅRBARHET

28
HYGIEN BÖRJAR 
MED VATTNET 

EXKLUSIVT HOS   
DAB

7
Crystal Tip &  
Natures Tip 

14
Karl Kaps 

Dentalmikroskop 
FGM Opallis Flow 

D+Z Borr 

18 
Hu-Friedy 

30 
Osteobiol 

31 
Southern Implants

43 
BPR Swiss  

45
Getinge Tablo 

LM Linder Medical 
Quadro

Reportage

8
TANDSTUDIO  

MALMÖ
Zainab tog examen vid 
tandläkarhögskolan i 
Malmö 2008 och har 

sedan dess arbetat på 
Folktandvården och 
vid privata kliniker. 

10
SPECIAL OLYMPICS  

SWEDEN
Sweden Invitational 
Games 2020 gick av 
stapeln 1–5 februari 

och välkomnade 
atleter från 19  

länder tävlandes i sju 
idrotter.

Utrustning

33
Nyhet! Dentsply  

Sirona Axeos 

34
CEREC Primemill &  

Omnicam AF Connect 

36
Dentsply Sirona  

behandlingsutrustning 

39
Dentsply Sirona Orthop-

hos SL 3D 

41
Dentsply Sirona  

Orthophos E 2D & S3D  

48
XO Flex behandlings- 

utrustning 

Inspirerar till
livslånga leenden

 

8
TANDSTUDIO

MALMÖ 

Tandläkarskräck 
är vår nisch

 

12
ÖSTERLEN 

Paret som  
driver praktik i  

en arkitektritad 
dröm på Österlen

EXKLUSIVT  
HOS DAB

Ange kod mag201 
för att ta del av  
erbjudanden

EXKLUSIVT HOS  
Top Dent

6
Erbjudanden!

46
Hand & vinkelstycken 

47
Intraoral kamera 

Engångsdiamanter 
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Nu har nästan 1  1/2 år passerat i 
pandemins tecken. Äntligen börjar 
vi se effekterna av vaccineringen 
för Sveriges del, men pandemin är 
långt ifrån över. Vi vill passa på att 
tacka er för att ni har haft tålamod 
med ransoneringar på diverse 
skyddsmaterial så att vi har klarat 
av att leverera till alla våra kunder.

Kurser & Event 
Nu vill vi blicka framåt och se fram emot 
att saker och ting sakta men säkert blir 
lite som ”vanligt” igen. Vi saknar verkligen 
att träffa er! Vi har så smått upptagit 
några kurser och event igen men i liten 
skala med säkerheten i fokus. 
Läs sid 4-5

Ny Design
Som ni kan se har vårt DAB Magazin fått en 
ny och fräsch design. Hoppas ni gillar den! 
Läs sid 39

Höstkampanjer & nyheter
Kampanjer och produktnyheter har vi 
gott om i detta nummer av DAB Magazin. 
Missa inte erbjudandet på Top Dent Dia-
ceramic2 på sid 6 eller nyheten om våra 
svensktillverkade munskydd.
Läs sid 12

Driftiga tandläkare
Läs om Mays som startat Dental Spa! Det 
finns i USA och Mays Raouf har tagit det 
till Halmstad. Utöver kärnverksamheten 
med kvalificerad tandvård erbjuds 
massage, ansiktsakupunktur och 
estetiska injektioner. 
Läs sid 8-10 

Missa inte storyn om Tandläkaren Milad 
George som lämnade krigets Syrien och 
öppnade Alpha Dental i Hallonbergen 
Centrum. 
Läs sid 20-21
Lasse Svärd erbjuder en helt ny tand-
vårdstjänst. Med en lång yrkesbana inom 
tandvården bakom sig känner Svärd 
att han fortfarande har kunskap att 
förmedla. Efter att han slutat på IVO i maj 
2021, bestämde han sig för att fortsätta 
granska journaler och bidra till en mer 
patientsäker tandvård, fast i förebyg-
gande syfte. 
Läs sid 38

Ta hand om er där ute!
Med vänlig hälsning 
Vännerna på DAB Dental

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i Magazin 
2, 2021 gäller från 1 september–30 
september. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden och 
upphandlade avtal. Moms, frakt 
och montering tillkommer.  
Ange kod: mag212 för att ta del av 
erbjudandena.
Bonusprodukter kan bytas 
mot dentalvaror ur DABs 
ordinarie sortiment eller enligt 
leverantörens erbjudande. Priser 
är med reservation för eventuella 
leverantörsprisförändringar och 
valutajustering. Vi reserverar oss 
för feltryck och färgavvikelser 
samt att utrustningar på bilderna 
kan vara extrautrustade.

Villkor för presenterade 
leasingpriser: 60 månaders 
leasing med 15 % restvärde.

Kundtjänst förbrukning
08-506 505 05

Kundtjänst utrustning
08-506 505 37

Växel
08-506 505 00

Orderfax
08-506 505 10

Hemsida
www.dabdental.se

e-handel
www.dabdental.se

Kvalitetsstyrning
Vår samling på kvalitetsstyrning 
innebär att du får den goda 
service vi föresätter oss att 
leverera till dig. Du kan också 
vara säker på att vi har tänkt 
igenom hur vi förhåller oss till 
den miljöpåverkan som vår 
verksamhet innebär.

DAB Dental AB 
Box 423 
194 04 Upplands Väsby 
Besöksadress: Finvids Väg 8

DAB magazin är vår kundtidning 
där vi informerar om produkter, 
nyheter och delar med oss 
av intressanta projekt och 
erbjudanden.

ANSVARIG UTGIVARE
Jonas Redin

DESIGN & PRODUKTION
Formgårda Design- och  
varumärkesbyrå

TRYCK
EO, Skarpnäck

Hösten är på intåg

Här på hemmaplan gör 
vi på DAB allt för at t 

upprät thålla marknadens 
efterfrågan på framförallt 

skydds-utrustning till 
tandvården.

JONAS REDIN 
VD DAB DENTAL

20
NYSVENSKT MOD 
I HALLONBERGEN

Milad George lämnade 
krigets Syrien och 

öppnade Alpha Dental.

38
NY TANDVÅRDS-

TJÄNST
Lasse Svärd erbjuder 

patientsäker tandvård 
i förebyggande syfte.

39
SMÅTT & GOTT

Vem ligger bakom DAB 
Magzines nya design? 

Exklusivt hos   

DAB
6

TOP DENT 
DiaCeramic2

7
NYHET!

Top Dent Kassetter

17
YOUNG

Insafe & Microbrush

22
SOUTHERN IMPLANTS

Erbjudande
implantatborr

23-24
OSTEOBIOL GTO  

& GEL40

26
DENTSPLY SIRONA 

Sinius CS

28
DENTSPLY SIRONA 

Intego PRO
Behandlingsutrustning

Reportage

4
KURSER & EVENT

Nu vill vi blicka framåt 
och se fram emot att 

träffa er! Vi har så 
smått upptagit några 
kurser och event igen 
men i liten skala med 

säkerheten i fokus. 

8
DENTAL SPA 
HALMSTAD

Mays Raouf har 
tagit Dental Spa till 
Halmstad. Utöver 

kvalificerad tandvård 
erbjuds massage och 
estetiska injektioner. 

29
DENTSPLY SIRONA

Primescan
Inbyteskampanj!

30
DENTSPLY SIRONA

Orthophos S2D 
Innovativ 2D-röntgen 

34
BPR SWISS

Portabel utrustning

35
TOP DENT 

Hand & vinkelstycken 
&Intraoral kamera

36
XO FLOW

Nya digitala funktioner

37
KARL KAPS

Dentalmikroskop  

40
FGM

Whiteness Perfect 
Tandblekning

Inspirerar till
livslånga leenden

 

20
HALLONBERGEN

Milad George 
lämnade kriget  

och öppnade  
Alpha Dental

 

8
HALMSTAD 

Mays Raoufs  
lyxiga Dental Spa  

är mer än en 
tandläkarklinik
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Kliv in i Mays 
Dental Spa i 
Halmstad

Tandvårdsstödet  
Nya kurser i höst 5
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EXKLUSIVT  
HOS DAB

Ange kod mag212 
för att ta del av  
erbjudanden
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Begränsat antal platser. 

INTROKURS  
IMPLANTAT, VÄVNAD  
& BENUPPBYGGNAD

Kursens målsättning är att 
under två dagar ge tandläkare 

en ökad kunskap om de möjlig-
heter som erbjuds idag för att 

ersätta förlorad hård- och mjuk-
vävnad. Vetenskapligt baserade 
koncept såväl som kliniskt väl 

beprövade metoder kommer att 
presenteras och diskuteras. Läs 
mer och anmäl dig på dabdental.

se under kurser & events.

Stockholm 4-5 november
Anmälan senast 14 oktober

SWEDENTAL  
17-19 NOVEMBER 

STOCKHOLMSMÄSSAN 
 

Följ med på resan mot fram-
tidens tandvård. Ett besök på 
Swedental ger en aktuell och 
komplett bild av den senaste 

forskningen, nyheter, utveckling 
och att få umgås med såväl 

branschkollegor som  
leverantörer.  

Välkomna att träffa oss i  
vår monter på Stockholms- 

mässan i november. 

Läs mer swedental.se

LÅT TANDVÅRDSSTÖDET 
BLI TILL HJÄLP I DIN  
KLINISKA VARDAG!

Välkommen till en digital  
föreläsning där ni själva väljer 

dag och tid som passar er!
 

Föreläsare:  
Tandläkare Lennart Castman

Ur kursinnehållet:
•  Kan du ersättningsreglerna för 

tandvårdsåtgärder?
•  Kan du de nio olika serierna? 

Vet du hur dessa får kombineras 
med varandra?

•  Få rätt betalt av både patienten 
och Försäkringskassan.

Kursen innehåller ett antal  
praktiska fall där vi får  

information om vad som får
göras och inte göras för att 
möta upp de regler som är 

aktuella just nu. Det kommer 
att finnas tid för egna frågor 
och funderingar! Vi kan även 
klinikanpassa föreläsningen 

efter era önskemål.

Läs mer på  
dabdental.se  
under kurser  

& events

K
U

R
S

E
R

D
A

B
 M

A
G

A
Z

IN

Vi kommer att ha en enklare genomgång av borr, vad alla 
nummer betyder, färgmarkeringar, rengöring och några 
tips på vad som kan användas till vad. Ni får gärna ta med 
er borr, borrställ, listor så hjälper vi till med att ta fram 
artikelnummer och hitta rätt av det ni letar efter. Vi bjuder 
på enklare förtäring och dryck. Kostnadsfritt event för 
våra kunder, men vi debiterar 300 kr vid ej avbokad plats. 
Föranmälan krävs.

After Work
TEMA BORR

För mer info se 
dabdental.se 
under kurser  

& events

LUNCH OCH  
MIDDAGSTRÄFFAR  

SYD

Vi saknar att träffa er! 
Vi hoppas verkligen att tillvaron 
snart börjar likna det normala 

igen så att vi kan ses! Vi kommer 
att bege oss ut på en oktober-
turné där vi gärna vill träffa er 

över en lunch eller middag.
Vi bjuder på något gott att äta 
och dricka samt presenterar 
lite produktnyheter och fina 

erbjudanden! 

Läs mer på dabdental.se  
under kurser & events. 

HYGIEN OCH  
SMITTSKYDD I  
TANDVÅRDEN

Behovet av hygien och smitt-
skydd ökar inte bara inom 

hälso-, sjuk- och tandvård utan 
även i vardagslivet. Hygieniska 

åtgärder har som mål att ge hela 
tandvårdsteamet kunskaper i 
hygien och smittskydd för att 

kunna förhindra och förebygga 
vårdrelaterade infektioner och 

ökad antibiotikaresistens. 
Avsikten med hygieniska 

åtgärder är att på ett enkelt och 
ändamålsenligt sätt eliminera 
smittspridning. Syftet är att ge 

riktlinjer för tandvårdspersonal i 
det dagliga arbetet och främja en 
hög hygienisk kvalitet. Kunskap 

ger trygghet! 

15 sep 2021, Stockholm
30 sep 2021, Malmö

25 nov 2021, Malmö

VARFÖR  
TANDBLEKNING?

Tandblekning är en populär och  
efterfrågad behandling som 
utförs mer och mer. Det finns 
flera olika typer av bleknings-
möjligheter och det kan vara 

svårt att veta hur de skiljer sig åt. 
Många kliniker känner också att 

det saknar tillräcklig kunskap 
och erfarenhet inom tandblek-
ning. Vi ger er nu möjlighet att 

fördjupa era kunskaper i ämnet. 
Läs mer och anmäl er på vår web 

under kurser & event.

9 september Malmö
Vi startar med lunch 12.30 och 

har kurs 13-16.

Göteborg, 16 september
Stockholm, 7 oktober
Malmö, 28 oktober

Tid 15.00 – 20.00 
Drop-in.  
Begränsat antal platser. 

PETRA  
ESTEMAR

Serviceplanerare

Servicebokning 
08-506 505 50

0708-59 34 49
petra.estemar@

dabdental.se

LENA  
TILLY KNIS

Serviceplanerare

Servicebokning 
08-506 505 50

0708-59 34 19
lena.tilly.knis@

dabdental.se

VA R M T
V Ä L K O M N A  
Våra nya 
ansikten
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Lugn & lyx
Kliv in i Mays 
Dental Spa i 
Halmstad

Tandvårdsstödet  
Nya kurser i höst 5

Produktnyheter  
från Top Dent 6

VEM  
står bakom

DAB magazins 
nya design?

Gå till sidan 

39



6 7D A B  m a g a z i n  2 / 2 0 2 1 D A B  m a g a z i n  2 / 2 0 2 1

Top Dent Kassetter  
Bricka för 5 eller 8 instrument. 
Tillverkad av fiberförstärkt svart 
plast. Instrumentkassetter har 
säkerhetsskydd vid arbetsdel och plats 
för silikonkodknappar. Silikonknappar 
undertill gör att kassetten står stadigt på 
plats utan att glida. Autoklaverbar.

Top Dent Kassett för 5 instrument  
180 x 86 x 26 mm  416601

Top Dent Kassett för 8 instrument  
180 x 136 x 26 mm  416600

Nyhet

– Top Dent DiaCeramic2 kan användas för 
tillpassning och högglanspolering av keramiska 
restaurationer såsom porslin och zirkonia

– Top Dent DiaCeramic2 polerare är impregnerade 
med diamantpartiklar för ökad hållbarhet vid 
polering av hårda material 

– Top Dent DiaCeramic2 kan användas som 
tre-stegssystem för optimalt resultat 
eller som enstaka grovlekar för specifika 
användningsområden

– Top Dent DiaCeramic2 medger anpassning 
av restaurationsytor utan behov av separat 
glaseringssteg 

DiaCeramic2
Diamantpolerare för keramer  

Effektivt polersystem med 3 olika grovlekar 
för bästa resultat. Levereras som ett 
komplett kit eller som refill om 10 st

Prova våra 3-stegs kerampolerare och 
få den 3:e förpackningen på köpet!
Uppge kod mag212 för att ta del av 
erbjudandet.
Erbjudandet gäller den billigaste på 
köpet. Erbjudandet går ej att kombinera 
med andra erbjudanden eller avtal.

Köp 2  
kerampolerare  

och få 1 på  
köpet

Top Dent DiaCeramic2
Diamantimpregnerade polerare för Litium di-silikat,  
Porslin, Zirkonia   
 Art nr

Top Dent DiaCeramic2 Minispets VST Blå (utjämning), 10 st  fp 487 130

Top Dent DiaCeramic2 Spets VST Blå, 10 st  fp 487 131

Top Dent DiaCeramic2 Kopp VST Blå, 10 st  fp 487 132

Top Dent DiaCeramic2 Minispets VST Rosa (förpolering), 10 st  fp 487 133

Top Dent DiaCeramic2 Spets VST Rosa, 10 st  fp 487 134

Top Dent DiaCeramic2 Kopp VST Rosa, 10 st  fp 487 135

Top Dent DiaCeramic2 Minispets VST Grå (finpolering), 10 st  fp 487 136

Top Dent DiaCeramic2 Spets VST Grå, 10 st  fp 487 137

Top Dent DiaCeramic2 Kopp VST Grå, 10 st  fp 487 138

Top Dent DiaCeramic2 Kit VST, 9 st (3 steg, alla former) fp 487 139

Produktdata

RPM (min-1)  7 000 – 12 000

RPM max. – 20 000

KAMPANJERBJUDANDE
Köp 4 betala för 3

LuxaCrown
LuxaCrown är det första semipermanenta kron- och bromaterialet.  
Det kan användas för att enkelt och snabbt framställa hållbara kompositrestaurationer – vid ett enda besök.  
För hållbara semipermanenta restaurationer (upp till 5 år) med långvarig stabilitet

• Exceptionellt bra brotthållfasthet
• Unik SupraLink-matris för absorption av mekanisk spänning
• Utmärkt färgtrohet
• Naturlig fluorescens med imponerande estetik
• Utmärkt polerbarhet
• För framställning av semipermanenta kronor och broar

LuxaCrown finns åtta olika färgnyanser. (Art.Nr 829820 – 829827 50 ml, 15 spetsar/fp) 
www.dmg-dental.com

Köp 4  betala för 3

Uppge kod mag212

AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1AD_LuxaCrown_210x148 dä_2021-08.indd   1 17.08.2021   20:43:0317.08.2021   20:43:03



En arkitektritad 
dröm på Österlen

TEXT: ROXX   BILDER: AGNESS ORRE & KASPER DALKARL 

>>
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Dental Spa är ett koncept som är mer än en 
tandläkarklinik. Det finns till exempel i USA och 
nu har Mays Raouf tagit det till Halmstad. Utöver 
kärnverksamheten med kvalificerad tandvård erbjuds 
här massage, ansiktsakupunktur och estetiska 
injektioner.

Den lugna, lyxiga atmosfären på Meliora tandklinik påminner om 
ett spa eller en hotellobby och är ett viktigt inslag i filosofin. Färg-
sättningen är annorlunda och dovare än vid en traditionell klinik. 
Ljuset är dämpat i väntrummet och i korridoren, lugn musik spe-
las i alla rum och det doftar gott. Inredningen är vald med omsorg i 
en modern stil.

– Vi vet att de flesta patienter ogillar att gå till tandläkaren och 
en stor del av dem, upp mot 75 procent, är nervösa eller rädda inför 
sitt tandläkarbesök. Därför är det viktigt med en lugn och trygg 
atmosfär i en miljö som inte ser ut som en traditionell tandlä-
karklinik. Jag har även valt tekniken med tanke på patienternas 
välbefinnande, till exempel skanner istället för avtryck och intrao-
ralkamera för att enklare visualisera för patienten. Stress får inte 
förekomma här och vi bokar alltid långa tider. Tanken är att vi ska 
se patienten som en hel person, inte bara hens tänder som ska 
lagas eller justeras. Patienterna kan få en lugnande massage eller 
ansiktsakupunktur före eller efter en behandling, men de kan även 
komma hit enbart för detta, berättar Mays.

Attraktivt läge
Meliora tandklinik ligger i attraktiva Frösakull centrum i Halmstad 
kommun. Frösakull ligger vid havet, cirka en kilometer från Tylö-
sand. Lokalen är på 330 kvadratmeter och planlösningen är helt 
anpassad efter Mays behov. Hittills har hon inrett tre behandlings-
rum och öppnar snart ett operationsrum med narkosmöjligheter. 
Dessutom finns en konferenssal med utrymme för kursverksam-
het när pandemin är över. Redan från start involverade Mays DAB i 
planeringen av lokalen.

– Jag involverade tidigt min kontakt och har fått hjälp och bra 
tips under planeringen av allt från behandlingsrummen till steri-
len och förrådsutrymmen. Under byggprocessen var de delaktiga 
vid byggmöten, vilket var väldigt värdefullt. Det handlar exempel-
vis om att reda ut tekniska detaljer som jag inte har kunskap om. 
Dessutom arbetade jag parallellt, så hjälpen var en viktig tidsbe-
sparing för mig, säger Mays.

TEXT: MARIE BÄCK, ROXX   FOTOGRAF: ANDREAS SVENSSON

Stress får inte 
förekomma här 

och vi bokar alltid 
långa tider. 

>>

Mays startade 
Dental Spa

>> Frösakull
Frösakull ligger vid 
havet, vid Tylösand. 
Lokalen är på 330 
kvadratmeter.

Kliniken
melioratandklinik.se

Mays tips för att 
starta eget
Involvera leverantören 
tidigt, jämför vad kon-
kurrenterna erbjuder.
Ta hjälp av en arkitekt 
för en bra planlösning.
Har du en bra mag-
känsla – tveka inte!

Färgsättningen är 
annorlunda och dovare än 
vid en traditionell klinik. 
Inredningen är vald med 
omsorg i en modern stil.

Det blev så bra i vårt 
förråd och att beställa är 
väldigt enkelt, smidigt 
och tidsbesparande med 
DAB Shop, säger Johanna.

Patienterna kan få en 
lugnande massage eller 
ansiktsakupunktur före  
eller efter en behandling.

Mays Raouf 
Tog 2005 tandläkarexamen 
vid Göteborgs universitet. Har 
arbetat i den offentliga som 
privata sektorn. Hennes man 
Amir-Sepehr Moghaddam är 
specialist inom käkkirurgi och 
utför behandlingar på Meliora.  
Anlitar Emily Diep som är 
specialist inom ortodonti samt 
Dan Sebring, som doktorerar 
inom endodonti vid Göteborgs 
universitet. 
Meliora har också en massör 
och inom snar framtid även   
hudvårdsbehandlingar. Aku-
punktur gör Mays själv och är 
certifierad för att utföra skön-
hetsbehandlingar med fillers 
och botox. 

Anställda tandsköterskor 
från vänster Marion 
Kloppenburg, Johanna 
Svensson, tandhygienisten 
Lilly Teow och Mays Raouf.



 

Susie Trulsson  & Zainab 

DAB PÅ BESÖK  >>
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Helhetskoncept
– Mays har med sin kreativitet skapat en smakfull klinik och vi är glada att 
vi fick förtroendet att vara hennes leverantör. Fördelen med att både jag från 
förbrukningssidan och Martin Willemo från tekniksidan involverades från allra 
första början var att vi kunde bidra med tips så att det blir rätt anpassningar 
till utrustningen och bra arbetsflöden från start. Exempelvis har vi installerat 
system för förrådsskanning som underlättar enormt vid beställningar och 
inventeringar. Vi har levererat ett helhetskoncept med många smarta detaljer, 
berättar Lena Olofsson på DAB Dental. 

– Vis av tidigare erfarenhet så vill jag ha en helhetsleverantör som jag kän-
ner förtroende för, med en kontaktperson som jag kan vända mig till för att få 
den service jag behöver. Jag är rak och gillar ärlighet och vill ha samma öppna 
bemötande tillbaka. Jag känner att jag har en bra dialog med DAB, säger Mays.

Bra start trots pandemin
Trots att Mays öppnade i september 2020, mitt i pandemin, har patienttill-
strömningen varit god. 

– Vi satte upp skyltar under byggnationen att folk kunde lista sig och vi har 
haft rullande annonser i sociala medier, men den effektivaste marknadsfö-
ringen har varit mun-till-mun. Det är väldigt roligt att patienterna rekommende-
rar oss till sina vänner och bekanta. >>

Välplanerad klinik med 
modern inredning och 
senaste tekniken i 
sterilen.

Tips från  
Lena & Martin
Vänd dig till oss med förtroende 
i ett tidigt skede, vi jobbar under 
sekretess och fungerar gärna 
som ett bollplank genom hela 
projektet.

Tänk efter hur du vill jobba i 
rummen/sterilen och skapa 
flöden utifrån det. Vi kommer 
gärna med nya infallsvinklar och 
ger råd om hur man kan bryta 
gamla vanor och tänka nytt 
framförallt vad det gäller flödet 
på kliniken och ergonomi.

Kom ihåg att ha 
framförhållning när det gäller 
förbrukningsmaterial. Det 
behövs mycket i en ny klinik. 

DAB DENTAL  
levererade
BEHANDLINGSRUM
• 3 st Dentsply 

Sirona Sinius CS 
behandlingsutrustningar

• 3 st Intraoral röntgen 
Dentsply Sirona Heliodent 
Plus

• Dentsply Sirona Xios XG 
Supreme digitala sensorer

• Vst/ Turbiner W&H

STERIL
• Bordsautoklav Mocom B 

Futura 17
• DAC Universal
• W&H Teon + 

diskdesinfektor
• DÜRR Hygopac
• Elmasonic S30H

OPG RUM
• Orthophos XG3

TEKNIKRUM
• Sugsystem DÜRR VSA 1200
• Kompressor DÜRR Duo 

Tandem

ÖVRIGT
• Renfert Dustex Master
• Renfert Basic Bläster
• Vortex Compact 3L
• W&H Perfecta 300 m 

fotkontroll
• Plastvac P7

Modern tandvård i 
lugn och stressfri 
miljö.

Lena Olofsson & Martin 
Willemo från DAB har 
varit involverade från 
allra första början och 
haft en bra dialog med 
personalen på Meliora.

För framgången fick 
Mays ta emot pris för Årets 
Nyföretagare i Halmstad 

2020

Bluephase  
Style 20i 
Förenar designen från Style med den 
höga ljusintensiteten och de korta 
härdningstiderna från 20i till en snygg, 
ergonomisk och synnerligen kompetent 
och flexibel härdljuslampa. Är utrustad 
med ljusledare av typ som ger minskad 
effektförlust och ökad homogenitet i ljuset. 

Art.nr 165546

KAMPANJPRIS 9950 KR
Gäller Bluephase Style 20i 
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet

Kampanj

9950 kr
Uppge kod  

mag212  

KÖP 3 FÖRPACKNINGAR
Tetric Prime Cavifil i valfri färg och få  
1 OptraGloss Composite Kit på köpet.
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet.

OptraGloss 
Composite Kit
1 stegs polersystem för kompositer och  
keramer.

Art.nr 487071

På köpet

Tetric Prime  
Cavifil
Ljushärdande röntgenkontrasterande  
komposit med utmärkta hanteringsegenskaper 
för anteriora och posteriora fyllningar i skikt  
om 2 mm.

Art.nr 680881 TETRIC PRIME  A1  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680882 TETRIC PRIME  A2  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680883 TETRIC PRIME  A3  20 x 0,25g/fp 
Art.nr 680884 TETRIC PRIME  A3,5  20 x 0,25g/fp

Köp 3 Tetric  
Prime Cavifil få  

1 OptraGloss  
Composite Kit
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© 2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

LÄS MER PÅ 
ULTRADENT.COM/EU

50+ utmärkelser
inom blekning30+ års

erfarenhet 100 miljoner ljusare
leenden

eu.ultradent.blog

#1 
VÄRLDENS 
LEDANDE 
MÄRKE INOM
PROFESSIONELL 
TANDBLEKNING

3+1 Köp 3x Opalescence™ PF patientkit
(fritt val) och få 1x Opalescence™ PF 
patientkit extra utan kostnad (fritt val).*

*01.09.2021 - 30.09.2021

ART.NR 731431
ART.NR 731434
ART.NR 731435

Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet

Svensktillverkade munskydd
Ett kirurgiskt, svensktillverkat munskydd med elastiska öronband. 
Används på dentalkliniker, sjukvårdsavdelningar och andra enheter 
där man kräver munskydd och där det finns risk för vätskestänk. 
Provita Medicals munskydd är CE-märkta och uppfyller EN 
14683:2019. 3-lagers, Typ IIR. Latexfria, PVC-fria & glasfiberfria.

Kontakta DAB Kundtjänst för mer info: 08-506 505 05.

DAB Dental AB, Box 423, 194 04 Upplands Väsby. Tel. växel: 08-506 505 00, 
Tel: kundtjänst: 08-506 505 05, kontakt@dabdental.se, dabdental.se

Färg: blå

Antal: 50 st/fp

Art.nr: 700123  

Provita Medical är en svensk tillverkare av medicin-

teknisk skyddsutrustning för sjukvården, hemtjänst 

och privata aktörer. Tillverkningen sker i renrum 

enligt högsta standard – kontrollerade och testade 

av oberoende laboratorium i Sverige. Fokus är att 

erbjuda en jämn och hög kvalitet samt att säker-

ställa önskade varuflöden via flexibilitet gentemot 

kund. 

Den lokala produktionen i Stockholm bidrar till 

minskade utsläpp samt användning av grön el, 

korrekta arbetsförhållanden och minimal använd-

ning av plaster. Produktionen är certifierad enligt 

ISO 14001:2015, 9001:2015 samt 13485:2016.
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G-CEM ONE™
Självadhesivt Resincement

Enkel

Helt enkelt the ONE

Pålitlig

Icke-teknikkänslig

Universal

Estetisk

GC NORDIC
info.nordic@gc.dental

www.gcnordic.com
GC NORDIC

info.nordic@gc.dental
www.gcnordic.com

G-ænial Universal Injectable

Forma och konturera när du injicerar
Eftersom G-ænial Universal Injectable  inte rinner iväg eller ändrar form 

när det injiceras har du fullständig kontroll och kan adaptera, forma och 

konturera samtidigt som du injicerar. Det gör att arbetet går snabbt och 

smidigt. Materialet adapterar perfekt till kavitetens botten vilket gör att du 

enkelt kan bygga upp konturer, kuspar och till och med approximala ytor.

3 steg i 1 
– forma och 

konturera när 
du injicerar

Böjhållfasthet

GC:s världsledande fillerteknik har gjort det möjligt för oss att utveckla ett 

injicerbart material som är betydligt starkare än de flesta konventionella 

kompositmaterialen i pastaform. Tänk att en komposit som är mer flytande 

till sin konsistens faktiskt är det starkaste alternativet!

Utomordentligt 
starkt och  

tåligt

Vårt starkaste restaurationsmaterial någonsin*

MPa

0 50 100 150 200

G-ænial Universal Injectable

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

*baserat på tester enligt ISO 4049

G
C 

R&
D

 D
at

a 
on

 fi
le

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram är varumärken som inte tillhör GC

ERBJUDANDE
Köp 1 förpackning GC G-CEM ONE SYSTEM
KIT (Art nr 680020)
Få ett valfritt starterkit på köpet!
(Art nr 680021 eller 680022) 
680021 GC G-CEM ONE STARTER KIT A2
680022 GC G-CEM ONE STARTER KIT TRAN SLUCENT 
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet.

Köp 1  
GC G-CEM ONE  

SYSTEM KIT och få 
starterkit på  

köpet!
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Rooter Universal
Trådlös endomotor med  
inbyggd Apexlokalisator 

Med Rooter Universal kan du använda alla kända 
filsystem på marknaden för maskinell rensning. 
Både roterande och reciproka. Lika lätt för höger 
som vänsterhänta. Så smart. Dessutom, inbyggd 
Apexlokalisator. Och det lilla extra – LED-belysning.

Rooter Universal är förinställd för att användas med FKG 
maskinella filar. Du som använt RaCe tidigare kommer att 
upptäcka en märkbar skillnad när du testar med RACE*EVO. 
RACE*EVO har en bättre flexibilitet samt mycket högre 
hållfasthet mot filbrott. Med en högre rotationshastighet och 
den unika rundade spetsen på filen gör att kanalrensningen 
går snabbare. Vill du använda reciproka filar så har FKG 
R-Motion filar, samma standard som RACE*EVO.

BC TOTAL FILL 
För att, efter det du gjort din excellenta rensning av 
rotkanalen så vill du givetvis ha det bästa Bioceramiska 
rotreparationsmaterial som är biokompatibelt och 
radiopakt. Enkel applikation då materialet ligger färdigt i 
en spruta. Då blir det naturliga valet BC Total Fill i spruta 
från FKG.

PAKETPRIS 8 000 KR
Rooter Universal + 2 fp Race Evo sequense kit 
Valfria sekvenser  +  1 fp Totalfill BC sealer 
Standard eller High Flow.

Paketpris
Rooter Universal  

2 fp Race Evo sequense kit 
 1 fp Totalfill BC sealer

8 000 kr

Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet.

S A F E R  S H A R P S  S Y S T E M

Young Innovations Europe GmbH   |   Kurfürsten-Anlage 1 
69115   Heidelberg    |   Germany   |   www.insafedental.co.uk 

Håller dig "inSafe hands"  
för att undvika nålstickskador 
inSafe ger ett fullständigt skydd från början av  
tandbehandlingen och tills dess att nålen kasseras. 

Den specialdesignade sprutan skyddar nålen  
hela tiden och den specialgjorda behållare för 
vassa föremål avlägsnar den kontaminerade  
nålen på ett helt säkert sätt.

Nålen skyddas med 
förseglingsbar hylsa

Val av handtag och 
aspirationstyp

Överensstämmer med HSE:s 
och EU:s regler för säkrare 

hantering av vassa föremål

Autoklaverbar  
spruta

InSafe A5 Ad.qxp_Layout 1  22/06/2021  14:34  Page 1

Young Innovations Europe GmbH I Kurfürsten-Anlage 1
69115 Heidelberg I Germany I www.microbrush.eu

Beställ ditt prov
kontakt@dabdental.se

MICROBRUSH® -APPLIKATOR, ORIGINALET
Jämn och pålitlig kvalitet

NYA!
ULTRAFINE

• Med e�  styvt huvud och en böj-
bar hals för exakt applicering av 
lösningen på svåråtkomliga ytor

• Icke-absorberande fi brer som 
inte luddar 

• Suspenderar upp till 1/8 av en 
droppe vätska utan spill

• 4 storlekar, 9 färger och fl era 
applikationsalternativ
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Besväras 
din patient 
av känsliga 
tandhalsar?
ProphyCare® HAp innehåller 
hydroxylapatit som bidrar till 
att lindra besvär från ilande 
tandhalsar. 

NY PRODUKT

8279-2021-07_ProphyCareHAp_ DAB_210x297_SE.indd   18279-2021-07_ProphyCareHAp_ DAB_210x297_SE.indd   1 2021-06-09   13:31:132021-06-09   13:31:13

MÅNADENS 
ERBJUDANDEN

BUCHANAN  
Hand Pluggers
Rotstoppare

Elements IC  
Obturation System
Det nya sladdlösa elements™ 
IC är det senaste kompletta 
och pålitliga systemet som 
kombinerar Downpack och 
Backfill. Få perfekta och förut-
sägbara resultat snabbare och 
enklare
Art. nr  703710 - 703712 (80 st/fpk)

Art nr 532500 nr 0
Art nr 532501  nr 1
Art nr 532502 nr 2 
681756 (100 st/fpk)

Erbjudande 

20%
rabatt

BUCHANAN  
Heat Pluggers
Rotstoppare

Erbjudande 

20%
rabatt

TF Adaptive filar 
NiTi-filar för maskinell rensning 
med Kerr Elements E-motion 
Motor. Roterar när du önskar, reci-
prokerar när det behövs. 
 
Art nr   540079 – 540115

ELEMENTS  

Gutta Percha Cartridges

Erbjudande 

20%
rabatt

Apex ID
Apexlokalisator som ger dig en lugn 
och stabil avläsning i realtid med 
den senaste tekniken. 

Art nr 107300
Erbjudande 

20%
rabatt

Elements E-Motion
Endo-motor med adaptiv rörelse. Kerr Element 
 E-motion ger bättre effektivitet och högre säker-
het. Den förbättrade rotationen ger högre skäref-
fektivitet och maximal vridmomentbegränsning 
som ger bättre förmåga att motstå brott eller 
deformation av filen.

Art nr 107314

Köp 80
TF Adaptive filar 
och få Elements  

E-motion 
på köpet

Köp  
Elements IC och 
få 1 Buchanan 
Hand Plugger 

+ 1 Percha  
Cartridge

Erbjudande 

15%
rabatt
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MILAD GEORGES ALPHA DENTAL 

Nysvenskt mod 
i Hallonbergen C

Milad George är legitimerad tandläkare i 
Syrien sedan 2006 och har dessutom en 
specialistutbildning inom endodonti i bagaget. 
2012 eskalerade kriget i Syrien och som så 
många andra lämnade Milad landet och flyttade 
till Sverige. Nu har han öppnat en gigantisk 
praktik i Hallonbergen Centrum.

Det tog honom endast ett år, fem månader och tjugo dagar 
att genomgå utbildning i svenska språket och godkännas i 
de teoretiska och praktiska kunskapsproven på Karolinska 
institutet. Sedan behövde han dessutom göra praktiktjänst-
göring på en tandläkarmottagning med tillfällig tandläkar-
legitimation. Med tio års utbildning och flera års erfarenhet 
av yrket kan det förstås tyckas krångligt och frustrerande att 
behöva genomgå de omfattande svenska kunskapsvalide-
ringarna och praktiktjänstgöring.

Å ena sidan kan det kännas orättvist att behöva bevisa 
sin kompetens när man redan har pluggat så länge, å andra 
sidan har jag förståelse att Socialstyrelsen måste ha kontroll 
över de som släpps in i branschen, och att de har kunskaper 
som motsvarar den svenska tandvårdens krav. Vi arbetar 

med vård och har direktkontakt med människor, så det är 
viktigt för patientsäkerheten att alla håller samma gedigna 
standard, säger Milad George.

Milad gjorde den sex månader långa praktiktjänstgöringen 
vid Folktandvården i Hallonbergen under 2013. 

Chefen Cecilia Tegnesjö tvekade inte att ta emot mig och 
jag fick sedan mycket hjälp av min mentor, tandläkare 
Gunilla Sjögren. Dessa båda personer var helt underbara och 
de har betytt mycket för att jag har lyckats med min resa så 
här långt, berättar han.

Stora lokaler
Folktandvården i Hallonbergen avvecklades för att samloka-
liseras med andra kliniker i Sundbybergs kommun 2018, och 
lokalerna stod tomma tills Milad tog över dem i september 
2019 och öppnade Alpha Dental.

Samma rum där jag hade min allra första intervju med 
Cecilia Tegnesjö är nu mitt arbetsrum som klinikchef. Den 
känslan är obeskrivlig, säger Milad och fortsätter:

Det är stora ljusa lokaler på 486 kvadratmeter som är 
anpassade för vår verksamhet. Här finns nio behandlings-
rum, varav vi har fullutrustat fyra än så länge. I dagsläget är 
vi två tandläkare, två tandsköterskor och en receptionist. Här 
finns ett omfattande tandvårdsbehov och möjligheterna att 

TEXT: ROXX   FOTOGRAF: ANTON NORDSTRAND

>>

Det är stora ljusa lokaler på 
486 kvadratmeter med nio 
behandlingsrum, varav fyra 
är  fullutrustade hittills.

DAB PÅ BESÖK  >>

>>Hallonbergen 
Centrum
Hallonbergen 
Centrum ligger 
i Sundbyberg, 
Stockholm 

Kliniken
alphadental.se

>>

utvecklas är stora. I framtiden hoppas jag att vi har rekryterat fler 
tandläkare och övrig personal så att vi fyller upp de resterande 
behandlingsrummen också. Vi har fått ett gott rykte och även 
patienter från andra delar av landet har hittat hit. Till vår glädje har 
vi faktiskt tagit emot patienter ända från Umeå.

Det krävs mod för att starta eget och för den som är nysvensk 
måste utmaningarna vara ännu större med alla lagar och regel-
verk som man förväntas känna till.

Yrket kan jag ju, sedan har jag googlat mig fram till mycket av 
regelverken kring själva företagandet. Jag har även fått hjälp och 
stöttning av bra kontaktpersoner inom olika kompetensområden.

Teknik och utrustning
Med den erfarenhet som Milad har visste han vilken teknisk 
utrustning han behövde investera i, men han fick hjälp av DAB:s 
experter med hur anslutningar i golv och liknande skulle anpas-
sas. 
Jag fick även god hjälp av Paul Ardo på DAB att välja rätt panora-
maröntgen och röntgensensorer, samt behandlingsutrustning 
som passar för lokalen. På de kliniker i Syrien där jag jobbat 
hade vi väldigt avancerad utrustning och det är min ambition 
att Alpha Dental alltid ska vara uppdaterad med det bästa av de 
bästa när det gäller teknik och verktyg. Jag planerar närmast att 
investera i en 3D-röntgen.

Utrustning  
från DAB
BEHANDLINGSRUM
– Dentsply Sirona Intego Pro och 

Teneo behandlingsutrustningar
– Dentsply Sirona Xios XG 

Supreme digitala sensorer
– Intraoral röntgen Dentsply 

Sirona Heliodent Plus
– Eizo Flexscan EV2456 

Röntgenmonitorer
– Mikroskop Karl Kaps 1100 

Limited Edition
– Top Dent hand- och 

vinkelstycken

OPG RUM
– Orthophos S 2D

STERIL
– DAC
– GETINGE QUADRO AVANTI 

Autoklav
–  MIELE PG 8581 Diskdesinfektor

TEKNIKRUM
– DÜRR TORNADO kompressor
– DÜRR V 600 Sugmotor

Stora ytor i sterilen som 
är helt anpassad utifrån 
Alpha Dentals behov. 

Alpha Dentals stora 
väntrum som Milad tog 
över från Folktandvården   
i september 2019.

Inom en snar framtid 
hoppas jag att vi har 
rekryterat fler så att vi 
fyller upp de resterande 
behandlingsrummen,  
säger Milad Georges.

Välutrustade 
och moderna 
behandlingsrum 
med patienten i 
fokus. Tips från Milad

Vänta inte på att ett mirakel 
ska ske, utan sätt upp ett mål 
och kämpa på tills du nått 
fram och gått i mål. I Sverige är 
möjligheterna obegränsade!
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The Co-Axis implant – the only angled, 
threaded implant that enables placement 
in available bone and facilitates an ideal 
aesthetic emergence profile. 

The MAX implant – the first implant for 
immediate placement in a multi-rooted 
molar socket. 

ANNA BÄCKMARK OLSSON
Kundtjänst Förbrukning/ 
Tandsköterska
08-506 505 14
anna.backmark.olsson@dabdental.se

TOMMY HOLMÈN
Affärsområdesansvarig  
kirurgi/Hu-Friedy
0709-51 53 10
tommy.holmen@dabdental.se

NINNI TELJSTEDT
Regionchef implantat 
0708-59 34 40
ninni.teljstedt@dabdental.se

Vill du veta mer om Southern Implants? Kontakta DAB Dental AB

At Southern Implants, we have been providing 
innovative solutions to dental professionals 
since 1987. 

Go to southernimplants.com

ERBJUDANDE
10% rabatt vid köp av implantatborr . 
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet

Innovative  
solutions to 
challenging 
cases

10% 
Rabatt vid köp  

av implantatborr
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OsteoBiol GTO® är ett heterologt benersätt-
ningsmaterial tillverkat av kortikalt bengranulat 
blandat med 20% kollagen typ 1 & 3. 
Granulatstorlek från 600 till 1000 pm. Resorberas 
gradvis och helt efter ca 5 månader. GTO® kan 
användas som alternativ till autologt ben. 

Art.nr 514357  OSTEOBIOL GTO 0,5 CC 1 SPR 0,5 g/fp
Art.nr 514358  OSTEOBIOL GTO 2,0 CC 1 SPR WIDETIP  2 g/fp

Nålförare NH5038 Crile Wood nålförare från 
Hu-Friedy rekommenderas till suturstorlekar 3-0, 
4-0, 5-0, 6-0. Instrumentet är 15 cm och har en 
spärr med flera lägen som ger dig ett kontrollerat 
grepptryck. Tillverkad i kirurgiskt rostfritt stål 
med en arbetsdel i hårdmetall vilket ger en lång 
hållbarhet. 

Art.nr 513581

ERBJUDANDE 
Köp 4st valfria GTO förpackningar och få 1 st 
nålförare Crile-Wood från Hu-friedy på köpet! 
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet.

SURGICAL 
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Nålförare 
 NH5038
på köpet!

Köp 4 st GTO  
förpackningar  

och få 1 nålförare  
på köpet!
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ERBJUDANDE 59 900 KR 
Ordinarie pris 66 550 kr
Art.nr 121560

Högeffektiv 
diskdesinfektor
Nästa steg i rengöringsprocessen! Den nya Teon 
är en högeffektiv diskdesinfektor i golvmodell. 
Tack vare dedikerade program erbjuder den bästa 
tänkbara rengöring och desinfektion för din praktik. 
Teon förbättrar organisationen i ditt sterilrum, 
reducerar processtiden och ökar skyddet mot 
korskontaminering. Teon levereras utan över- & 
underkorg.

– Hög kammarkapacitet
– Lättfattlig display
– Hög rengöringsprestanda

Erbjudande

59 900 kr 
ord.pris 66 550 kr

Multidem C-27 
Vattenreningssystemet Multidem ger dig 
demineraliserat vatten av högsta kvalitet för att 
generera ånga till autoklaven. 

Erbjudande 4 500 kr 
Ordinarie 5 090 kr
Art.nr 121034

Bordsautoklav 
Lara är den nya autoklaven som bygger på samma 
design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan 
uppgraderas efter klinikens behov. Programtiden 
för en genomsnittlig last är 38 minuter. 

– Programinfo lagras automatiskt på USB
– Tyst i drift
– Automatisk vattentömning samt påfyllning
– Användarvänlig
– Programmerbar start
– Kan växa med era behov på kliniken
– Servas med 4000 körningars intervall – inte 

årligen
– Finns även med 22 liters kammare

ERBJUDANDE 49 300 KR
Ordinarie  65 620 kr
Art.nr 121030

LARA 17

Erbjudande

4 500 kr 

Erbjudande

49 300 kr 

Gel 40 är tillverkad av en kollagenmatris (typ 
I och III) som erhålls med hjälp av en exklusiv 
Tecnoss-process. Sprutan innehåller 60% av 
volymen med mikroniserat heterologt ben 
(granulometri upp till 300 μm). 

Tack vare sin kollagenkomponent underlättar Gel 
40 bildandet av primär koagulation och efterföl-
jande invasion av reparations- och regenerativa 
celler; Dessutom ger cortico-cancellous-kompo-
nenten den nödvändiga ställningsfunktionen. 

Kollagengelkomponenten i Gel 40 är snabb och 
helt resorberbar; den är också utrustad med 
exceptionella antiinflammatoriska, eutrofierade 
och cicatrizing egenskaper. Denna lipofili beror 
främst på en procentandel fleromättade fettsyror 
i den oleisk-linoliska serien (som Omega 3 också 
tillhör) som direkt härrör från råvaran. Sådana 
komponenter har en värdefull oxidantverkan på 
de fria radikalerna och hjälper därför vävnads-
regenerering. 

Art nr 514360 Osteobiol Gel 40   1 x 0,5g spruta
Art nr 514361  Osteobiol Gel 40   3 x 0,5g spruta

ERBJUDANDE 
Köp 4 Osteobiol Gel 40 och betala för 3 
Uppge kod mag212 för att ta del av erbjudandet.

Köp 4  
förpackningar

och betala  
för 3

mp3

Pre-hydrated and ready to use
Reduces operatory time and contamination risk
Smooth granules prevent damage to sinus membrane
Close similarity to human bone (1)

Dual composition: mineral + collagen(1)

Natural porcine origin
Gradually resorbable(2)

Replaced by abundant new vital bone(2-5 )

Ideal for sinus lift(3,4) and ridge preservation(5)

Safe and biocompatible: used in over 30.000 surgeries
       

(1) Figueiredo et al.; Journal of Biomedical Materials Research; 2010
(2) Nannmark, Sennerby; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2008
(3) Barone et al.; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2010
(4) Palacci, Nannmark; L’Information Dentaire; 2011
(5) Barone et al.; Journal of Periodontology; 2008

Innovation to improve your regeneration
osteobiol.com

R E G E N E R A T I O N   S C I E N C E
I N S P I R E D  B Y  N A T U R E
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Gradually resorbable(2)

Replaced by abundant new vital bone(2-5 )

Ideal for sinus lift(3,4) and ridge preservation(5)

Safe and biocompatible: used in over 30.000 surgeries
       

(1) Figueiredo et al.; Journal of Biomedical Materials Research; 2010
(2) Nannmark, Sennerby; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2008
(3) Barone et al.; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2010
(4) Palacci, Nannmark; L’Information Dentaire; 2011
(5) Barone et al.; Journal of Periodontology; 2008

Innovation to improve your regeneration
osteobiol.com

R E G E N E R A T I O N   S C I E N C E
I N S P I R E D  B Y  N A T U R E
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För mer info kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, dabdental.se, kontakt@dabdental.se

Sinius CS
- en ny högre klass av effektivitet! 
Ett behandlingskoncept för större frihet i behandlingen. Sinius CS kännetecknas av en instrumentbrygga 

med touchpanel, stående instrumentslangar och ergonomiskt armsystem från uniten.

Konfigureras enkelt utifrån en grundenhet som bestyckas med hjälp av olika tillvalspaket, innehållande allt 

från instrumentering och operationsbelysning till ökad komfort för patienten.

Primescan ad 210x297

Protetik

Ortodonti Sömnapné

Implantologi

Utöka dina möjligheter!
Upptäck en värld av digitala möjligheter 
med Primescan

CEREC 
UPPGRADERING

Primescan™ 

FÖLJ BETT-
FÖRÄNDRINGAR

www.dentsplysirona.com/primescan

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin 0708-59 34 05, david.ahanin@dabdental.se
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För mer info kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, dabdental.se, kontakt@dabdental.se

Intego Pro
Prestanda du kan lita på
Intego Pro är den bästa utrustningen i sin klass. Den är baserad på den innovativa kraften och prisbelönta 
designen från Dentsply Sironas redan existerande behandlingsutrustningar. Den har integrerat, omfattande 
hygienkoncept för optimalt resultat. EasyTouch pekskärm (tillval) och integrerad fotkontroll för enkelt och 
intuitivt handhavande. Flexibel assistentenhet lämplig för behandling med eller utan assistent. LEDlight 
Plus operationsbelysning med beröringsfri sensor och gott om tillval med stort mervärde.  

INTEGO Pro kan beställas med hängande (TS) eller stående (CS) slangar och även som Ambidextrous 
(omställbar höger/vänster som passar lika bra för både höger- och vänsterhänta tandläkare). 

Primescan ad  210x297

Det finns en tid för allt. 
Din nuvarande scanner har fortfarande 
ett värde. Ta del av vår bästa  inbytes-
kampanj* någonsin vid köp av en ny 
Primescan.

Läs mer: 
dentsplysirona.com/primescan

*Erbjudandet gäller september ut.

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin, 0708- 59 34 05. david.ahanin@dabdental.se
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

Orthophos S 2D
En högkvalitativ 2D-röntgen med en ansenlig 
mängd möjligheter för varje praktik.

Orthophos S är en pålitlig partner, optimerad för 
dagliga utmaningar. Tack vare CsI Plus-sensorn 
med autofokus, är du garanterad skarpa bilder varje 
gång, även i anatomiskt svåra fall. 

Det patenterade ocklusalbitblocket positionerar pa-
tienten automatiskt. För användning på ortodonti-
kliniker kan Orthophos dessutom kompletteras 
med ceph-arm på höger eller vänster sida. Kan upp-
graderas till 3D med lågdos 3D- och HD-funktioner.

XIOS XG Supreme

Med 33 lp/mm teoretisk upplösning och CSI-
scintillator erbjuder XIOS XG Supreme sensorer 
framförallt mindre brus, optimal kontrast och 
högupplösta röntgenbilder för dina diagnoser. 
Allt inom några få sekunder. XIOS XG Supreme 
står för modern intraoralröntgen på högsta nivå.

Fördelar med XIOS XG Supreme

– Enastående bildkvalitet.

– Individuell bildoptimering tack vare 
dynamiskt skärpefilter. 

– WiFi-alternativ för trådlös bildöverföring. 

– Enkelt utbytbar sensorkabel.

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

–  Intuitivt och säkert handhavande med 
självförklarande ikoner på displayen 

–  Kompakt, ultralätt intraoral röntgen

–  Erbjuder många olika installations möjligheter 

–  Levereras i 3 olika armlängder för att den 
optimalt ska kunna passa in i din praktik.

Koner
–  Kort rektangulär kon (standard)
–  Lång rektangulär kon (tillval)

Optimal funktion  
i varje praktik 

HELIODENT PLUS
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S1 SYSTEM

www.sendoline.com  

Reciprokerande 1-filssystem med enkel 
anslutning av S1-vinkelstycket direkt till 
din unit.

S1-vinkelstycket sköts och hanteras som dina övriga 
vinkelstycken.

S1 Plus-filarna levereras sterilförpackade i blister märkta 
med symbol för engångsanvändning för bästa hygien.

Kostnadseffektiv och säker hygienrutin

Sendoline_Jun21_DAB_210x148mm.indd   1Sendoline_Jun21_DAB_210x148mm.indd   1 2021-06-09   14:47:302021-06-09   14:47:30

Säkra bildskärmar för  
dentalvårdens alla behov. 
Med DICOM-kurva  
som standard.
EIZO FlexScan EV2451 är det bästa valet 
för din hälsa. Bildskärmarna är flimmerfria, 
anpassas automatiskt till ljuset omkring  
och reducerar skadligt blått ljus. 

eizoglobal.com

EIZO FlexScan EV2451

DAB artikelnr: 120101

Läs mer på: www.dentsplysirona.com/safehygiene
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*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304

DAC  
INKL. MAGASIN   
&  6 ADAPTRAR*

73.500 kr  
Art.nr 121330 

DAC Universal S (Touch)
Med helt ny design och utökade funktioner är det nu dags för DAC Universal S att ta 
plats på scen. Med en knapptryckning kan du inte bara se till att dina instrument får 
den skötsel de behöver, utan även uppfylla gällande standarder för infektionskontroll 
och därmed undvika korskontaminering. Så, var rädd om din utrustning, dig själv, din 
personal och dina patienter och välj DAC Universal S. 

Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information.
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Masterpiece

Intraoral kamera i samarbete med 
Acteon Group

Art.nr 180075

Kontakta DAB Dental för mer information 
08-506 505 00.

TOP DENT A200L Röd 1:5
Uppväxlat vinkelstycke framtaget i samarbete med 
Dentsply Sirona, en av dentalvärldens riktiga giganter 
med kvalitet på absolut högsta nivå. 
1:5/ röd  Art.nr: 180002

ERBJUDANDE 6 300 kr  
Ordinarie pris 8 240 kr

TOP DENT A40L  Blå 1:1 
Rakt växlat vinkelstycke.  
1:1 /blå  Art.nr 180003

ERBJUDANDE 4 900 kr  
Ordinarie pris 5 890 kr

TOP DENT Boost 
Levererar smått otroliga 26 W och är dessutom en av 
marknadens absolut tystaste turbiner, uppmätt så som 
en turbin används med sprayen påslagen. 
TOP DENT T2 Boost S  Art.nr: 180 052 
TOP DENT T2 Boost K  Art.nr: 180 053

ERBJUDANDE 5 900 kr  
Ordinarie pris 7 390 kr

MELAseal 100+ 
En robust och pålitlig foliesvets från välkända MELAG. 
Fast förseglingstid och steglöst reglerbar temperatur 
gör det lätt att anpassa den för sterilförpackningar 
av olika fabrikat. Enkelt handhavande och integrerad 
processövervakning för ett säkert resultat. Gång efter 
gång.
Art.nr 121580

TOP DENT   
A200L Röd 1:5

6 300 kr

TOP DENT  
A40L  Blå 1:1 

4 900 kr

TOP DENT  
Boost 

5 900 kr

Erbjudande

6 900 kr
Ord. pris 7 950 kr 

 

Erbjudande

12 500 kr
Ord. pris 14 900 kr 

 

+ 41 31 506 06 06  |  info@bpr-swiss.com

 

 

„Min SMART-PORT Premium erbjuder samma nivå 

av prestanda för mobil tandvård som min  

stationära utrustning.”

Optimal hygien

Håll enkelt isär rent och orent gods (grönt/rött)
Precis som på din klinik

Ny sugenhet:

300 l/min!!

+36% - Bättre än på

flertalet stationära 

unitar Enklaste tänkbara transport
Unit och materialväska bärbara  

och enkelt flyttbara på hjul

Topprestanda på alla instrument 
Samma eller bättre kapacitet än  

på din stationära utrustning

Integrerad sugenhet med topprestanda
Samma eller bättre kapacitet än  

på din stationära utrustning

För mer info kontakta DAB Dental AB 
08-506 505 00   I   kontakt@dabdental.se
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Odontosurge 4 
En mångsidig och användarvänlig elkirurgiapparat 
för mjukvävnad. Ultrahögfrekvensteknik 
eliminerar behovet av neutralplatta. Av/på regleras 
direkt på handstycket så ingen fotkontroll behövs. 
Finns en mängd olika elektroder att välja mellan 
och sju av dessa medföljer som ett start-kit vid 
leverans.

– 2 lägen – koagulerande eller skärande 
funktion

– Helautomatisk effektanpassning
– Minimal risk för tand- eller benvävnadsnekros
– Eliminerad neutralplatta = Bättre ergonomi
– Eliminerad fotkontroll= Bättre ergonomi
– Handstycke, sladd, hållare, elektroder & ställ 

autoklaverbara vid 135º C

Tekniska data
Frekvens: 27MHz (ultrahög frekvens)
Mått (B x D x H): 173 x 249 x 47 mm
Vikt: 2,7 kg
Art.nr 107901

Erbjudande

29 990 kr 

ERBJUDANDE 29 990 KR  
Ordinarie 38 540 kr

– Kaps 1100

– Variflex objektiv

– KAPS 45º ergonomisk tub med  
stråldelare

– Steglös zoom

– SONY A6000 kamera

KAPS 1100 
Limited Edition

EX

PERIENCE
EXPERIENC

E 
70
YEARS
KAPS

XO FLOW
Digital och intuitiv enhet som inte 
liknar någon annan

XO FLOW är en ny digital dental enhet med arbetsflödes-
vägledning, dentalappar, inbyggd dator, nätverksanslut-
ning och andra nya, digitala funktioner som är helt nya 
inom odontologin.

XO FLOW har två helt nya innovationer:
Dashboard: Ett grafiskt användargränssnitt med touch-
funktion som är integrerat i instrumentpanelen, som både 
tandläkaren och tandläkarassistenten använder för att 
styra alla funktioner – utan att tappa fokus på patienten.
Navigator: En pekskärm med dentalappar för att ställa 
in enheten och integrera den med andra enheter och 
programvarulösningar i ett nätverk.

Vinnare av två stycken Red Dot-designpriser 2021 i  
kategorierna ”Medical Devices and Technology”  
och ”Innovative products”.
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NY TANDVÅRDSTJÄNST 

Fyrtio år inom 
tandvård

Med en lång yrkesbana inom tandvården bakom sig 
känner Svärd att han fortfarande har kunskap att 
förmedla. Efter att han slutat på IVO i maj 2021, bestämde 
han sig för att fortsätta granska journaler och bidra till en 
mer patientsäker tandvård. Fast i förebyggande syfte.

Svärd började efter examen från Tandläkarhögskolan 
i Huddinge som tandläkare i Israel 1983. I Sverige fanns 
inga jobb, men i Israel rådde tandläkarbrist. Israel är ett 
invandrarland med befolkning från hela världen. Svärd 
upptäckte att det fanns stora skillnader på tandvårdens 
kvalitet och praxis. Efter två år utomlands startade han som 
privattandläkare inom Praktikertjänst AB i Västerås. Han 
vidareutbildade sig som beteendevetare och examinerades 
2000. Han gick vidare och blev utbildningsansvarig/
kvalitetsansvarig inom Praktikertjänst Tandvård. Han 
fortsatte karriären som Sverigechef inom tandvårdskedjan 
Colosseum, innan han började arbeta för IVO 2014.

– Jag skulle vilja avsluta min karriär på ett lite mer 
positivt sätt.

I den nya rollen som konsult, erbjuder Svärd sin kompe-
tens åt tandläkare och vårdgivare.

– Min drivkraft är att hjälpa de som kanske inte har 
fullständig kontroll på vilka krav som ställs på enskilda 
tandläkare och vårdgivare. Jag tror att många kan vara 
intresserade att få ett urval av sina journaler granskade 
av en yrkeskunnig person med lång erfarenhet av 
journalgranskningar, utan påföljd. Tanken är att hjälpa 
tandvården att ytterligare utvecklas!

– Det handlar ju om vilken inställning man har till sitt 
yrke, och om man som enskild tandläkare/vårdgivare vill 
utvecklas i sitt yrke. Jag tror att vissa kan se detta som en 
fantastisk möjlighet.

Ge en bra screening
Drivkraften för den nya rollen är positiv. Att ge en bra 

screening över hur tandvård bedrivs. Syftet att granska 
journaler är att säkerställa att tandvården man ger sina 
patienter lever upp till kraven i Patientsäkerhetslagen, 
Patientdatalagen och Tandvårdslagen och givetvis 
undvika att hamna som ett ärende hos IVO. Vårdgivaren/
tandläkaren väljer själv ut ett antal patientjournaler där 
vården varit relativt omfattande.

– Jag tror inte det finns som tjänst: att en vårdgivare 
låter en erfaren granskare gå igenom journaler.

Det är få i det här landet som analyserat så mycket jour-
naler som jag gjort. Jag har ganska bra erfarenhet av var 
gränserna går mellan god tandvård, brister i tandvården, 
oskicklig tandvård och grovt oskicklig tandvård.

Omfattande tjänst
En patientjournal omfattar följande delar: Anamnes, 
hälsodeklaration, daganteckningar, statusregistre-
ringar, fickstatus, röntgenbilder där exponeringsdatum 
framgår (på CD eller USB- minne), tandtekniska anvis-
ningar och följesedlar, remisser och remissvar, eventu-
ella mail eller brev som avser vården av patienten samt i 
förekommande fall kliniska foton.

Lasse Svärd granskar journalerna utifrån följsamhet 
till Patientsäkerhetslagen (vetenskap och beprövad 
erfarenhet), Patientdatalagen (journaldokumentations-
skyldigheten) samt Tandvårdslagen (god vård). 

En rapport i Wordformat upprättas tillsammans med 
en Excelfil där följsamheten till gällande regelverk visuellt 
framgår.

Om intresse finns kan ett digitalt möte genomföras där 
resultatet av granskningen diskuteras med berörd vård-
givare/tandläkare – vilka positiva delar har uppmärksam-
mats och vilka områden kan behöva utvecklas? Givetvis 
har vårdgivaren möjlighet att i dialog diskutera andra 
frågor som avser deras verksamhet/verksamheter.

KÄLLA: DENTAL24- INTERVJU MED LASSE SVÄRD

Efter 40 år i tandvårdens tjänst har 
tandläkaren Lars Svärd sett det mesta. 
Det kulminerade för honom i jobbet som 
utredare/tillsynstandläkare på IVO. Efter 
att ha gått i pension från IVO, vill han nu 
ge något tillbaka till tandvården: en ny 
positiv granskningstjänst.

Lasse Svärd
1983 Examen och
arbetar som 
tandläkare i Israel 
1985 Tandläkare 
inom Praktikertjänst 
Därefter Sverigechef 
inom tandvårds-
kedjan Colosseum
2014 IVO

Intresserad? 
Kontakta  
Lasse Svärd 
072-660 36 86

Följ oss! 
Vi hoppas att du följer vårt nyhets-
flöde i sociala medier. Här kan du 
hålla dig uppdaterad på allt nytt 
och spännande som händer hos oss 
på DAB. På Facebook & Instagram 
publicerar vi bl.a. produktnyheter, 
tävlingar, spontana erbjudanden och 
förhandsinfo om våra olika kurser & 
event. Vi visar också bilder från redan 
genomförda event.

Användarnamn:

dab_dental

Sök på dabdental 
eller följ länken 
från vår hemsida

Våra appar DAB Shop & DAB Förrådet:

App Store

Google Play

Lös DAB’s 
Sudoku!

Skicka in ditt svar till oss! 
De 20 först inskickade 
(rätta svaren) får två  
Top Dent läppcerat 

skickade till sig per post!

Så fungerar Sudoku
Ett sudoku består av nio gånger nio rutor som 
i sin tur är indelade i nio större rutor. För att 
lösa ett sudoku skall man placera ut siffrorna 
1-9 på spelfältet på ett sådant vis att varje 
siffra bara finns en gång per rad, en gång per 
kolumn och dessutom bara en gång per större 
ruta. Ett antal siffror är givna på förhand.  

Skicka in ditt svar till: 
DAB Dental AB, Att: Marknadsavd.  
Box 423, 194 04 Uppl. Väsby

Svårighetsgrad: Svår ++
Namn    

Klinik

Postadress

Postnr & Ort

e-post    

Telnr  

2021-06-01 https://www.sudoku.name/print-sudoku.php?ln=sv&puzzle_num=22433&p=&desktop_css=1&dif_str=Svårt++&print=1

https://www.sudoku.name/print-sudoku.php?ln=sv&puzzle_num=22433&p=&desktop_css=1&dif_str=Svårt++&print=1 1/1

2048 
www.web2048.com/sv/ 

#22433 Svårt www.sudoku.name

7 9 6

3 1

5 4 3

6 3 7

4 2 5

4 6 7

8 6 2

9 8

1 2 7
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Formgårda bakom  
nya DAB magazin
Design- och varumärkesbyrån, 
Formgårda AB, har tagit fram DAB 
magazins nya design. Uppdraget var 
"mer ljus, värme och glädje" från DABs 
kommunikationsavdelning. Utifrån 
ledorden har Formgårda skapat en 
grafisk paketering  som lyfter fram 
personporträtt genom generösa bilder, 
geografisk grafik och ikoner.

– Produkterna är en del av innehållet 
men det är personerna som står för 
berättelsen, berättar Anki Edenström, 
Creative Director på Formgårda och 
fortsätter, vi har tagit fram ett modernt 
och luftigt designkoncept för DAB 
magazin. 

Utöver det har Formgårda tagit fram 
bildmaterial för att förstärka DABs 
kundgrupp i vardagliga situationer 
och miljöer.

Formgårda AB
Design- & varumärkes-
byrå i Stockholm
Kunder: Medvetna och 
hållbara varumärken
Flerfaldigt nominerad 
byrå som arbetar från 
strategi till kreativa 
lösningar.  Arbetar 
helt integrerat mellan 
varumärke, design och 
hållbar utveckling.

Läs mer
formgarda.se

D
A

B
 m

a
g

a
z

in
 2

/
2

0
2

1
G

Ä
LL

E
R

 1
 –

 3
0

 S
E

P
TE

M
E

R
 2

0
2

1

m
a
ga

zin

Lugn & lyx
Kliv in i Mays 
Dental Spa i 
Halmstad

Tandvårdsstödet  
Nya kurser i höst 5

Produktnyheter  
från Top Dent 6
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Avsändare
DAB Dental AB
Box 423
194 04 Upplands Väsby
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Köp  
5 betala  

för 4 

Whiteness 
perfect 
Blekgel som baserad på karbamid-
peroxid för hemmablekning. Högt 
vatten- innehåll med en klistrig 
konsistens som gör att gelen  
stannar i den individuella skenan  
efter applikationen. 

Enkel att förvara på kliniken då  
den inte kräver kylskåpsförvaring.
Whiteness perfect 10% 10x3g. Art.nr 731468
Whiteness perfect 16% 10x3g. Art.nr 731469

ERBJUDANDE KÖP 5 BETALA FÖR 4
Gäller  Whiteness perfect 10% och 16%
Uppge kod mag212 för att ta del  
av erbjudandet.


