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1. klasse

Tenk helse og  
ergonomi med  

lys og riktig  
sittestilling

Vinn den 
hotteste 

mobiltelefonen!

Hjertelig velkommen  
til et glass på vår 
stand, fredag fra  
kl. 16.00-18.00

Vi er Norges eneste 
sertifiserte forhandler 
og reparatør av KaVo
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Mennene som fulgte produktene!

Ringen er sluttet!LEDER
Nordental for døren 

- og “alle” samles for 

faglig påfyll, sosialt 

samvær og ikke minst  
hente inspirasjon. 

Nytt utstyr, nye teknikker og noen 
planlegger kanskje sin nye arbeids-
plass. 

Vi i Dental Sør ønsker å være en del 
av prosessen. Vår erfaring og kom-
petanse skal gi deg trygghet for at 
investeringene dine gir deg funksjo-
nelt utstyr og forutsigbare kostnader 
i mange år fremover. 

Vi er så overbevist om kvaliteten på 
det vi leverer at vi til og med tilbyr 
10 år med “alt inkludert”. 

Kom innom vår stand på Nordental 
for en hyggelig og uforpliktende 
samtale om utstyr til din klinikk. 

Denne gang ber vi også om deres 
hjelp til å spare miljøet for unødven-
dig bruk av papir, håper vi klarer å 
friste dere til å delta.

Velkommen til Dental Sør.

Vennlig hilsen
arne.marius.stenslund@dentalnet.no

Daglig Leder i Dental Sør 

Ringen er på en måte sluttet når vi her 
etterligner signeringsmøtet fra 1998.
Den gang overtok vi som hovedleverandør 
for KaVo i Norge, nå får vi tilbake alle de 
kjente røntgenproduktene fra Finland. 

Fra og med 1. januar 2018 er Soredex 
og Instrumentarium historie! Men fortvil 
ikke, de heter bare KaVo nå.
Vi har nå produktene, tilgang på deler og 
support her hos oss i Dental Sør!

KaVo har implementert alt i én merke-
vare, og satt sammen en imponerende 
samling av produkter og programvarer.
Se mer på www.dentalnet.no og kontakt 
gjerne en av våre spesialister.

IT RØNTGEN SUPPORT

Thomas har 7 års  
erfaring fra Digora, 
Soredex og Instrumen-
tarium som han ønsket 
å videreføre hos oss, 
nå som alt blir hetende 
KaVo. 

Thomas skal hjelpe klinikkene og deres  
IT-ansvarlige med problemløsninger,  
oppgraderinger og konverteringer, og  
er en uvurderlig støtte for våre teknikere  
og selgere i det ganske land.

SALG UTSTYR

Roger startet med de 
samme produktene i  
2010 og har inngående 
kunskaper innen  
røntgen og bilde- 
behandlingsprodukter.

Alle våre selgere skal kunne veilede 
kundene i riktig utstyrsvalg med (om 
ønskelig) bistand fra våre spesialiserte 
support- og tekniske personell. 

TEKNISK SPESIALIST 
RØNTGEN

Rickard ble ansatt i 
2008 og er en av veldig 
få sertifiserte CBCT tek-
nikere i Norge. 

Rickards hverdag består i montasje, 
service og opplæring på små og store 
installasjoner av røntgen, og bilde- 
behandlingsutstyr.

27. september 2017  
- signerte vi en avtale om 
full tilgang på alle de kjente 
røntgenproduktene. 

På bildet:
F.v. Henrik Langdal, Arne Marius Stenslund, 

Franck Lintrup og Jan Thomassen
På bildet: Jan Thomassen, Arne Kalvik, 
 Jens Petter Fallet og Jan Erik Skyman

Dentalnet Nr. 9 1998:

Landsmøtet 
2017

Meld deg på vårt nyhetsbrev på

www.dentalnet.no
Følg oss på 
Facebook

Vi sees på Lillestrøm 
2. - 4. november.  

Velkommen til vår stand!

DENTAL SØRS

kurs & aktiviteter
Logg deg inn på dentalnet.no for  
komplett kurs- og aktivitetsoversikt!

Her finner du også online påmelding.

www.dentalnet.no
Kontakt vårt servicesenter på telefon 38 27 88 88 eller finn oss på dentalnet.no

Hjelp oss å bli
grønnere
Vi ønsker å spare miljøet! 

Hvis du hjelper oss, 
kan du vinne en  

iPhone X eller en 
Samsung 8 Note. 

Se baksiden for mer info.
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Tysk kvalitet i mer enn 100 år! Fonteneskål - Crystal Edition
KaVo uniter - ekte kjøreglede  
- velg din drømmeunit på dentalnet.no

Velg fonteneskål i krystall  
- uten tillegg i prisen. KUN PÅ LANDSMØTET!

En krystallskål utarbeidet i samarbeid med Kosta Boda.  
Skålen er håndblåst, og hver enkelt er unik i sitt utseende.
Se http://www.kavo.se/SE/Aktuellt/KaVo-Crystal-Edition.aspx for utvalg. 

Få opptil 80 000,-  
i innbytte! 

Certified Partner
Instruments | Treatment Units | Imaging
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KaVo Scan eXam One
n Enkel å betjene

n Supre resultater på et øyeblikk 

n Kan plasseres rett ved stolen, eller  
 deles i et nettverk med andre brukere

n Attraktivt design; 5 fargevalg

Høy bildekvalitet - knivskarpe priser!

KaVo Pan eXam OP 2D
2018 “Entery Level” 

Denne maskinen passer til tannleger 
som ønsker å tilby sine pasienter et 
panoramarøntgen med høy kvalitet.

KaVo Pan eXam OP 3D
Digital røntgen i særklasse

KaVo Pan eXam byr på avanserte  
diagnostiseringsmuligheter  

og mange programmer. 

VI HAR GODE  
INNBYTTETILBUD  
OG OPPGRADERINGS-  
LØSNINGER 

Velkommen  
til oss!

KaVo Scan eXam
n Desinfeksjon med internt UV-lys

n Velkjent, lett og hygienisk håndtering 

n Enkel integrering i din arbeidsflyt 

n Bildeavlesningstid: 5-8 sek. 

n Patentert IdotTM System

Les mer på dentalnet.no

“Panorama  
på første klasse”

“Perfekt resultat  
hver gang”

Certified Partner
Instruments | Treatment Units | Imaging
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OnDemand 3D  
Riktig program for riktig formål
OnDemand 3D er en modulær designprogram- 
varepakke som kombinerer funksjonalitet for 
ulike krav i ulike moduler.

l 3D-diagnostikk i TOPP-klassen
l Visningsprogramvare med høy ytelse
l Omfattende implantatdatabase

OnDemand3D ™ er den omfattende løsningen 
for visning, vurdering, presentasjon og doku-
mentasjon av 3D-massedata på en DVT-enhet.

Passer alle 3D maskiner med standard DICOM 
protokoll ss. KaVo, Soredex og Instrumenta-
rium.

En hoppende glad Thomas  
har nettopp vært i Finland og  
er klar for å oppgradere deg!

Alle med “Digora for Windows”   
tilbys GRATIS konvertering til  
Cliniview*
Alle som har VisiQuick, tilbys  
GRATIS oppgraderinger til  
CE-merket v. 777*

*Tilbudet gjelder ut 2017 og forutsetter  
supportavtale (som er gratis ut året).  
Offentlige kunder med sentrale serverløsninger, 
må vi behandle individuelt.

Brukervennlig røntgenprogram
med kraftige funksjoner
l Alle bildedata i én programvare
l SQL-database for høyeste sikkerhet
l Perfekt integrering i tannkirurgi

CliniView er en brukervennlig programvarepak-
ke med kraftige funksjoner for digitalt opptak 
og visning, samt for utskrift og lagring av 
bilder, inkludert et stort antall spesifikke dental 
bildebehandlingsverktøy.

Videre kan bilder skannes eller importeres fra 
mange flere digitale kilder.

Passer nye KaVo produkter, og eksisterende 
apparater fra Soredex (inkl Digora) og  
Instrumentarium med unntak av de aller eldste.

VI UTVIDER KUNDESENTERET  
IT-SUPPORTANSVARLIG

Det beste alternativet
Hvis du bruker flere systemer på din klinikk, og 
datasystemet ikke klarer å henge med, er dette 
noe for deg!

VisiQuick støtter alt av datatekniske løsninger du 
benytter i dag, og gir deg FRIHET til å velge det som 
måtte passe klinikken best.

SE DET PÅ LANDSMØTET - 
ELLER BE OM EN DEMO I DAG

Utviklet sammen med tannleger 
og spesialister allerede i 1993 
l CE-merket og ISO medisinsk godkjent 
l 70% bruker dette systemet i Nederland 
l Over 800 tannleger bruker dette daglig i Norge 
l Mer enn 10 ansatte som kun jobber med utvikling
l Er etablert i over 15 land

Alt handler om flyt 
Viktige punkter VisiQuick har tenkt på for at du skal 
kunne lagre bilder, enten i nettsky eller på klinikken: 
l Oppsett av bilder (SQL System)
l Komprimering (plass)
l Brukervennlighet
l Sikkerhet 
l Direkte interface (ingen Twain)
l Støtter mer enn 140 hardware
l Støtter alle 3D-systemer
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Et lite utvalg av våre mange fornøyde kunder:
Elisabeth Utvik Haug og 
Trude Bræin Bakke flyttet 
fra Idrettsveien på Ski til 
nye lokaler i helsedelen 
av Ski Storsenter som-
meren 2017. Bildene viser 
en fornøyd Elisabeth med 
klinikkens nye Heka-unit
(Trude var ikke tilgjengelig 
da bildet ble tatt).

Tine Gagnum, Borgen 
Asker, flyttet til nye lokaler 
i nytt bygg våren 2017, og 
valgte som mange andre 
kvalitetsbevisste tannleger 
Kavo uniter og Climo  
innredning fra Dental Sør.

Etter mange års tro tjeneste 
får Anne Brit Ringvolds Kavo 
Mondial avløsning av en 
topp utstyrt Kavo E50.
Med Kavos kjente kvalitet  
så regner vi med at den  
nye E50’en holder like lenge 
som Mondialen.
Lykke til med ny unit og takk  
for valget av leverandør.

Her ser du en fornøyd  
tannlege Elena Logan, 
som etablerte seg på Røa 
høsten 2016. Elena er  
avbildet med sin Climo  
innredning og Heka unit  
fra Dental Sør.

Røntgen forbruk  
- poser og papir
Alltid til nettopriser

Se hele utvalget på: www.dentalnet.no

Originale: 
Hygieneposer  
Beskyttelsespapp
Fosforplater

Fosforplater; kjøp gjerne én og én 

Kjøp 5 valgfrie esker 

-få GRATIS 16Gb  

minnepenn på kjøpet!
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Heka UnicLine S - funksjonell, stilfull og brukervennlig Nordisk design på sitt beste!

Den nye Norgesuniten
Lanseringen av UnicLine S har gått over  
all forventning!

Norgesuniten UnicLine 5D er solgt i tusenvis bare 
i Norge, og med S har man tatt med seg det beste 
fra 20 års erfaring videre, med ergonomiske og  
hygienemessige fordeler uten at prisen er blitt  
vesentlig høyere.

Og det beste av alt, den passer rett  
på UnicLine sine gulvfester  
(og mange andres).

Innbytte- 
kampanje
Gjelder t.o.m 31.12. 2017

Få opptil 50 000,-  i innbytte!

13

NYHET!
Kan leveres med 

svingbar og  

opplyst  

fontene

Nye typer myke stoltrekk! 
Frisk opp din gamle Heka stol
Comfort Shape, er et mykt polster med passform,  
så pasienten ligger stabilt.  
Normal pris 15.000.- Landsmøtepris 9.900,-
Comfort Memory, supermykt polster med viskoseskum, 
for optimal pasientkomfort.  
Normal pris 22.000,- Landsmøtepris 14.900,-
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Høsten er her og med den kommer mørket. Men 
til tross for at det er lenge til de lyse sommer-
kveldene er her igjen, kan du fortsatt ha dagslys 
på din arbeidsplass.

Ved å benytte en belysning som dynamisk 
tilpasser seg og etterligner dagslys, og som 
kan innstilles etter dine egne preferanser og 
arbeidsoppgaver, kommer din arbeidsdag og 
arbeidsmiljø til å kjennes bedre. At også riktig 
belysning gir deg muligheten for en perfekt 
fargegjengivning samt fjerner unødige skygger 
og flimmer, gjør bare valget enklere.

Vil du vite mer om hvordan du kan få optimal 
belysning på din arbeidsplass? Vi har designet 
og utviklet belysning til tannhelsebransjen i over 
25 år - så vi har mye erfaring og kunnskap å dele 
med deg. Kontakt oss i dag.

Designed.
For your eyes.

Se hele utvalget på dentalnet.no

Vi går mot 
lysere tider

 Clair
Stor LED-armatur som 
leverer maksimalt med 
lysstyrke og  fargegjengivning.

Høsten er her og med den kommer mørket. Men 
til tross for at det er lenge til de lyse sommer-
kveldene er her igjen, kan du fortsatt ha dagslys 
på din arbeidsplass.

Ved å benytte en belysning som dynamisk 
tilpasser seg og etterligner dagslys, og som 
kan innstilles etter dine egne preferanser og 
arbeidsoppgaver, kommer din arbeidsdag og 
arbeidsmiljø til å kjennes bedre. At også riktig 
belysning gir deg muligheten for en perfekt 
fargegjengivning samt fjerner unødige skygger 
og flimmer, gjør bare valget enklere.

Vil du vite mer om hvordan du kan få optimal 
belysning på din arbeidsplass? Vi har designet 
og utviklet belysning til tannhelsebransjen i over 
25 år - så vi har mye erfaring og kunnskap å dele 
med deg. Kontakt oss i dag.

Designed.
For your eyes.

Se hele utvalget på dentalnet.no

Vi går mot 
lysere tider

 Clair
Stor LED-armatur som 
leverer maksimalt med 
lysstyrke og  fargegjengivning.

En fantastisk lysflåte som vil sette ny standard og påvirke arbeidsmiljøet positivt. Du kan høyne nivået og ergonomien ved å velge en stol fra Support Design!

Høsten er her og med den kommer mørket. Men 
til tross for at det er lenge til de lyse sommer-
kveldene er her igjen, kan du fortsatt ha dagslys 
på din arbeidsplass.

Ved å benytte en belysning som dynamisk 
tilpasser seg og etterligner dagslys, og som 
kan innstilles etter dine egne preferanser og 
arbeidsoppgaver, kommer din arbeidsdag og 
arbeidsmiljø til å kjennes bedre. At også riktig 
belysning gir deg muligheten for en perfekt 
fargegjengivning samt fjerner unødige skygger 
og flimmer, gjør bare valget enklere.

Vil du vite mer om hvordan du kan få optimal 
belysning på din arbeidsplass? Vi har designet 
og utviklet belysning til tannhelsebransjen i over 
25 år - så vi har mye erfaring og kunnskap å dele 
med deg. Kontakt oss i dag.

Designed.
For your eyes.

Se hele utvalget på dentalnet.no

Vi går mot 
lysere tider

 Clair
Stor LED-armatur som 
leverer maksimalt med 
lysstyrke og  fargegjengivning.

Gå ikke glipp av muligheten til å teste Supports unike stoler på Landsmøtet

En Support Design stol og sadel er et 
fantastisk produkt

Vi bryr oss om hver enkelt stol og sadel som forlater 
verkstedet vårt, og mener at nettopp dette er årsaken 
til at møblene våre har fått folk til å sitte mer riktig 
og føle seg bedre i mer enn 30 år. Vi tilbyr en rekke  
modeller som er ergonomisk utformet for å forbedre 
holdning og komfort. Det legger til rette   
for en riktig og aktiv sittestilling.

Tilbud Nordental  
10% eller fotpedal

38 27 88 88 - post@dentalnet.no - dentalnet.no

En Support Design stol og sadel er et 
fantastisk produkt

Vi bryr oss om hver enkelt stol og sadel som forlater 
verkstedet vårt, og mener at nettopp dette er årsaken 
til at møblene våre har fått folk til å sitte mer riktig 
og føle seg bedre i mer enn 30 år. Vi tilbyr en rekke  
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for en riktig og aktiv sittestilling.

Tilbud Nordental  
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En Support Design stol og sadel er et 
fantastisk produkt

Vi bryr oss om hver enkelt stol og sadel som forlater 
verkstedet vårt, og mener at nettopp dette er årsaken 
til at møblene våre har fått folk til å sitte mer riktig 
og føle seg bedre i mer enn 30 år. Vi tilbyr en rekke  
modeller som er ergonomisk utformet for å forbedre 
holdning og komfort. Det legger til rette   
for en riktig og aktiv sittestilling.

Tilbud Nordental  
10% eller fotpedal

38 27 88 88 - post@dentalnet.no - dentalnet.no
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Du treffer Rasim på vår stand under 
Landsmøtet, og han tar mer enn  
gjerne en prat om praksisplanlegging  
og klinikkløsninger med deg!

PRAKSISPLANLEGGINGGJØR DET MED LED PANELER
Vi har vært med å bygge mange av Norges flotteste 
klinikker, og vi tegner nye, planlegger teknisk opp-
legg og bistår våre kunder i å finne lokaler, hele 
tiden. Vi følger opp prosjektet, fra idé til ferdig 
klinikk - hele veien.

Det mangler ikke på godord om vår eminente tegner og praksis-
planlegger, Rasim Maksumic, i tilbakemeldingene fra mange av 
våre fornøyde kunder. Vi tør påstå Rasim er helt i toppen  
blant dental-klinikktegnere i landet, og vi er stolte over  
å være hans kollega.

Få en hel vegg som oss, eller 
små og store LED paneler med 
bilde, innfelt i tak eller vegger.

Landsmøtetilbud:
Eksempel: kun kr. 2.850,- pr. 60 x 60 
panel til himling inkl. standard bilder*

*Ved bruk av våre standard-, eller dine egne bilder, 
ingen tillegg. Forutsetter god kvalitet!  

Ønsker du noe utenom det vanlige? 
www.dentalnet.no/produktkategori/belysning/

Belysning, dekor og kunst - til mørke rom, i korridorer osv. 
Passer i standard himlingsprofiler. Str. 30x60, 60x60, 30x120 og 60x120

Merk klinikken  
med runde LED  
displayer i veggen

Snakk med Jan på Lands- 
møtet, eller les mer på: 
www.dentalnet.no/produktkategori/belysning/

Tannpleier Karina5

17

Ø 14 - 30cm
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Landsmøtet:
Torsdag 2.11 kl. 09:00 - 17:00
Fredag 3.11 kl. 09:00 - 18:00
Lørdag 4.11 kl. 09:30 - 15:00

OBS! FRI ADGANG TIL DENTALUTSTILLINGEN  
HELE LØRDAGEN. KOM OG GJØR ET KUPP!

Å
p

n
in

g
st

id
er

Gi oss den 4-sifrede koden fra landsmøteskiltet*, og du  
kan vinne en iPhone X eller Samsung 8 Note til en verdi   
av kr. 10.990,-. Vi trekker vinneren 20. desember 2017!

*Vi vil benytte denne informasjonen til å kommunisere nyheter, kurs- 
invitasjoner og tilbud til deg digitalt i stedet for på papir. 3 tjenester du 
når som helst kan melde deg av, og du kan velge hvilke typer mail du 
ønsker å motta.

Hjelp oss å bli grønnere

Stolte vinnere av

BESTE STAND NORDENTAL 2016 i Stavanger
Her viser vi stolt frem det tydelige bevis på vår felles innsats før, under og 
etter Nordental 2016. Kom innom oss også i år for å treffe faglig dyktige 
og hyggelige medarbeidere hos Dental Sør. Vi vil gjerne møte deg.

Happy hour  
Fredag kl 16.00 – 18.00 
med noe godt i glasset!
 
Velkommen!

Velkommen  
til oss - opplev 
1. klasse!
Hos oss finner du høy 
fagelig kompetanse.

Og vi serverer alltid god kaffe, 
vann og litt snacks.

VINN:

Kurs
@

Undersøkelser
@

Tilbud
@
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Leica M320  
mikroskop
Designet for tannleger

KJØP ET LEICA M320 MIKROSKOP OG FÅ:

l GRATIS VALGFRITT 
 Gulv, vegg eller tak adapter/stativ

l GRATIS OBJEKTIV 
 Variabel fokus 200 til 300mm

Få demo på Landsmøtet!

Kurs og aktiviteter
Mer enn 800 tannleger har vært gjennom vårt  
kursprogram siden august 2016 og frem til i dag! 
Blir du en av de neste?
 
 

n	Flere spennende kursaktiviteter vil du finne på  
 våre hjemmesider dentalnet.no
 
n	Kursene våre henvender seg til hele tannhelse- 
 teamet, men med hovedfokus på tannlegen.
 
n	Våre kurs er godkjent av NTF for tellende timer  
 i deres etterutdanningssystem.
 
Se våre hjemmesider dentalnet.no for ytterligere informasjon  
og påmeldinger.

Kjell Størksen fra Haukeland 
Universitetssykehus holder flere 
kurs i regi av Dental Sør over 
hele landet gjennom hele året.

Også spesialisttannlege innen-
for oralkirurgi og oralmedisin, 
Bjarte Grung fra Bergen, Dram-
men og Oslo holder flere kurs i 
regi av Dental Sør.

K
U
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K

TIV
ITETER

Kjell Størksen
Sykehustannlege,  
Haukeland  
Universitetssykehus

Bjarte Grung
Spesialist innen 
oralkirurgi og 
oralmedisin 

 

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Kontakt meg gjerne om du har spørsmål  

eller ønsker om kurs eller arrangement i 

ditt fylke eller din by - gjerne i  

samarbeid med din lokalforening. 

Ivar J. Hokland, salgssjef
ivar.jakobsen.hokland@dentalnet.no - tel. 949 74 199

Se dentalnet.no for alle aktiviteter, påmelding  
og ytterligere info om disse.K

u
rs

-s
je

fe
n
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The FOCUS™ X-ray with Anti-Drift 
Mechanism is a premium quality 
high-frequency intra-oral DC unit. 
An ideal tool for demanding dental 
professionals – like you.ANTI-DRIFT MECHANISM

DM
Brochure_Focus_72178_7_english.indd   2 16.9.2015   10:17:49

FOKUSTM 
Intraoralt røntgen

Pasienten i fokus

n	Aller beste kvalitet, både mekanisk  
    og bildemessig 

n	Vi anbefaler firkantkonus for best  
    strålehygiene

Kundene sier:  
En fantastisk lampe! KaVo 540 LED  

operasjonslampe
Passer de fleste uniter

n	CompoSafe mode - ideelt instrument  
 når det jobbes med kompositt

n	Naturlig hvitt lys i beste kvalitet

n	Når kun det beste er godt nok

INNBYTTEKAMPANJE:
Du får 7.000,- for den gamle  
lampen ved  
kjøp av ny!  Veil pris: 45.000,-– Innbytte: 7.000,-= NY PRIS: 38.000,-
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KaVo roterende

MASTER serien
Best resultat - høy kvalitet

n	Optimal vinkelkombinasjon

n	Maksimal presisjon

n	3 års garanti

n	Utskiftbare hoder

n	”Vibrasjonfri”

KaVo roterende

EXPERT serien
Varig, pålitelig kvalitet

n	Maksimal effektivitet

n	Rask rengjøring og godt grep

n	Kostnadsbesparende

n	Høy driftssikkerhet

Verksted
Vi er Norges eneste sertifiserte forhandler og reparatør  
av KaVo og har eget serviceverksted for roterende  
instrumenter.

Ketill Kloster har vært ansatt i Dental Sør siden 1992, og er vår ekspert 
på reparasjon av roterende instrumenter. Send dine reparasjoner til: 
Dental Sør AS - Postboks 700 - 4003 Stavanger

Certified Partner
Instruments | Treatment Units | Imaging

Knall-priser og: 

4 pluss 1
Få det rimeligste gratis

24



Tlf 38 27 88 88 - www.dentalnet.no - post@dentalnet.no Tlf 38 27 88 88 - www.dentalnet.no - post@dentalnet.no

26

Dentalnet 71 – oktober 2017

27

Dental Sør AS - 38 27 88 88 - post@dentalnet.no

Dental Sør AS - 38 27 88 88 - post@dentalnet.no

CS 3600

Carestream CS 3600 intraoral skanner vil bringe din klinikk til et nytt 
nivå. Høyhastighets kontinuerlig skanning registrerer over og under-
kjeve raskt og nøyaktig. Full HD 3D bilder gjør det enkelt å kommuni-
sere med pasient, tanntekniker eller kollega. 

Carestream har designet CS 3600 med åpne systemfiler og uten skjulte 
lisenser for å bli best på digitale avtrykk. Det skal være raskt, nøyaktig, 
enkelt og åpent!

Intraoral skanning raskt og enkelt for deg!

ANY COMPANY CAN MAKE A SCANNER
MAKING IT FAST, ACCURATE, EASY

AND OPEN IS WHAT WE DO

Kontakt oss gjerne for  
en live demo på din klinikk!

Kontakt produktspesialist:
morten.hetlevik@dentalnet.no - 481 26 211

Dentalnet 71 – oktober 2017

Norsk tegnsett

Norsk tegnsett

Hygienisk tastatur, mus og musematte av silikon 

USB kabel

Hygienisk tastatur, mus og musematte av silikon 

Trådløst sett

PAKKEPRIS:
Kun kr. 2 495,-

PAKKEPRIS:
Kun kr. 2 949.-
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Kjøp KaVoKerr Prophy Box 
Kr 3 860,- kun på Landsmøtet

Med autokalibrering, trådløs 
fotkontroll og touch display.

 

KaVo LAB motorer
KaVo K5

 

kr. 15 800,-

Valgfri  

kontrollenhet

KaVos kirurgimaskin
MASTERSURG

            

LA
NDSM

ØTETILBUD

LA
NDSMØTETILBUD

LA
NDSMØTETILBUD

LA
NDSMØTETILBUD

Et komplett system for  
instrumenthåndtering i den  
moderne tannlegepraksisen

n Utmerkede rengjøringsresultater er  
 sikret av spylearmens overvåkning  
 som påviser avtagende vanntrykk eller 
 blokkeringer av spylearm 

n Automatisk åpning og lukking

n Høyere ytelse - Utmerket rengjørings- 
 effekt ved høy gjennomstrømming 

n Styringsenhet integrert i døråpner/ 
 håndtak 

Desinfeksjonsautomat  
fra Miele PG 8581

Dampautoklav med  
17 liters kapasitet
l rask og fleksibel

l garantert optimale resultater  
 og sikkerhet

l	teknologiske løsninger som 
 dekker alle krav og sikrer  
 problemfri arbeidsflyt

l	berøringsskjerm i farger for å 
 lette programvalg og  
 programmering

LA
N

D
SM

Ø
TE-PR

EM
IER

E!
inkludert trillebord!

DAC Universal

Se detaljene på dentalnet.no eller Landsmøtet

C-17 PLUS autoklav

Kun kr. 58 500,-

Inkl. vannrenser

kun kr. 81 500,-Inkl. vannrenser  og 6 adapter

kun kr. 67 500,-Inkludert hånd- og  vinkelstykke

 

Kr. 74 100,-
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Dental Sør AS avd. Midt-Norge
Teknikere/selgere og verksted som dekker Møre, 
Sør- og Nord Trøndelag og halve Nordland
Adresse: Fossegrenda 7B, 7038 TRONDHEIM 

Dental Sør AS avd. Oslo
Teknikere som dekker Østlandet, salgsavdeling, 
verksted og utstilling
Adresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo  

Dental Sør AS avd. Telemark
Teknikere/selgere som dekker Telemark og Vestfold
Adresse: Kjørbekkdalen 12A, 3735 Skien

Dental Sør AS avd. Bergen
Teknikere/selgere og verksted som dekker 
Hordaland og Sogn og Fjordane
Adresse: Statsminister Michelsensvei 62, 5230 Paradis 

Nord-Norge
Dekkes via samarbeid med freelance teknikere og 
fylkeskommunalt ansatte serviceteknikere

Dental Sør AS avd. Rogaland
Teknikere/selgere og verksted for roterende instrumenter
som dekker Rogaland
Adresse: Solagata 7A, 4009 Stavanger

Dental Sør AS Hovedkontor Mandal
Teknikere som dekker Agder, selgere, utstilling, lager, 
logistikk, innkjøp, markedsavdeling og administrasjon.
Adresse: Saltverket 6, 4515 Mandal

En av våre 18 teknikere 
- er sjelden veldig langt 
unna din klinikk når  
du trenger hjelp!

facebook.com/dentalnet.no

Jeg har jobbet ved avdelingen i Bergen i 10 år nå, men  
kommer opprinnelig fra en bakgrunn innen service- 
elektronikk på medisinsk utstyr.
 
Da jobben i Dental Sør ble lyst ut fant jeg ut at denne 
var perfekt for meg, og har aldri angret for at jeg søkte 
på jobben. Jeg begynte som tekniker i 2007 sammen 
med daværende tekniker. Etter ett år valgte han å slutte 
og jeg måte styre avdelingen alene. Dette ble en eks-
tremt lærerik tid og mottoet til servicesjefen «learning 
by doing» slo til for fullt. Det var også på denne tiden jeg 
virkelig finner ut hvilken fantastisk gjeng med teknikere 
dette firmaet har og hvor mye man kan hjelpe hverandre 
over en telefon. Sammen vil jeg si vi er den beste service-
organisasjonen i bransjen, vi deler erfaring og alle hjelper 
hverandre når det trengs. 

Så tilbake til min hverdag, hvor ingen dag er lik.  
Mine arbeidsoppgaver omfatter: Reparasjon av alt teknisk 

utstyr, service, montering, praksisplanlegging og salg.
Styrken min ligger nok innenfor Kavo-agenturet, men 
jeg trives virkelig med allsidigheten i arbeidsoppgavene 
mine. De siste årene har jeg jobbet mer med røntgen, 
noe jeg synes er veldig spennende.
 

Det mest givende med min måte å jobbe på i Bergen er 
at jeg kan følge kunden fra idé - til klinikk i full drift.
Jeg har nå flere klinikker der jeg har hjulpet med å finne 
det utstyret de vil ha, vært med og bestemme hvordan 
klinikken skal settes opp, samt montert utstyret - og tar 
nå service på dette.
Jeg må selvfølgelig trekke fram nøkkelpersoner som 
hjelper meg å gi kunden den beste servicen.
Trygve som er salgsansvarlig for mitt distrikt (med god 
hjelp fra Ørjan). Servicesjefen Eddie som holder meg i 
tøylene. Og nyansatt i Bergen, Sander, som med sin  
positive innstilling virkelig har vist seg å ha ryggen min 
dekket når dagene blir for hektiske.
 

Vennlig hilsen
Freddy Bukkøy

En serviceteknikers hverdag i Dental Sør
Av Freddy Bukkøy, Servicetekniker Dental Sør avd. Bergen
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Vi ønsker å spare miljøet ved å sende 
mindre papir og bli best mulig på  

korrekt, digital informasjon.

Meld deg på våre nyhetsmail
på www.dentalnet.no/aktuelt/  

Hjelp oss å bli
grønnere

VINN:
Fyll ut skjemaet på dentalnet.no,  
eller kom innom på Landsmøtet 
og du kan vinne en iPhone X  
eller en Samsung 8 Note. 

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Kurs
@

Tilbud
@

Undersøkelser
@


