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VÄRLDSNYHETER
M Ä S S P R I S

 Vi ses i

PLANDENT  
GÖR VARDAGEN  
ENKLARE  
FÖR SVENSK  
TANDVÅRD

Plandent har ett fullsortimentserbjudande till 
svensk tandvård. Varje dag levererar vi för
brukningsartiklar, utrustning, teknisk service 
och digitala system till tandvårdskliniker 
runt om i landet. 

Som helhetsleverantör hjälper vi 
våra kunder från idé till instal
lation och erbjuder service 
utförd av certifierade tekni
ker, leasingmöjligheter och 
smarta digitala tjänster.

Passa på!
Ta del av våra erbjudanden under 

mässperioden:

• På Swedental, monter B07:32 

• I vår webbshop, www.plandent.se 

• Via vår kundtjänst,  
08 546 979 00 

order@plandent.se

FÅ EN EXTRA GÅVA  
PÅ KÖPET  

BARA PÅ SWEDENTAL!
Beställ utrustning på mässdagarna för minst 150 000 kr  

(exkl. moms) och få en lyxig espressomaskin från Smeg  
– en perfekt guldkant på vardagstillvaron. Värde 8 900 kr.

När du lägger en förbrukningsorder minst 10 000 kr 
(exkl. moms) får du presentkort på Royal Design till  

ett värde av 100 kr per 1000 kr i ordervärde (exkl. moms).
I vår monter och på plandent.se finns fler fina erbjudanden!

Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning och  
eventuella tryckfel. Våra kampanjer gäller endast när du handlar  
genom våra egna kanaler (via vår webbshop, telefon, e-post eller i vår  
monter på Swedental). När du beställer via Praktikertjänst, centralupp- 
handling eller landstingens egna portaler kan du tyvärr inte ta del  
av våra kampanjer. 

Kampanjpriser går inte att kombinera med upphandlade priser, lägsta pris gäller.

 Kampanjerna är giltiga 9 november - 9 december 2022 om inget annat anges.  
Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 

Swedental
Besök oss i monter B07:32 och ta del av 

fantastiska kampanjerbjudanden på för
brukning, utrustning och teknisk service. 

Titta närmare på produkter från välrenomme
rade tillverkare eller boka ett möte direkt med 

någon av våra säljare. 

Kontaktuppgifter hittar du här i magasinet.

Kom och njut av  
en god kaffe i  

vår monter!
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Petter Jeansson 
Försäljningschef

072-517 25 52
petter.jeansson@
plandent.se

Pia Jarnestål
Försäljning för-
brukning (väst)

072-517 25 56
pia.jarnestal@
plandent.se

Eva Ljunggren
Kundtjänst 
Teamleader

Anethe Sjöberg
Försäljning för-
brukning (mellan) 
& operativ chef

072-214 65 83
anethe.sjoberg@
plandent.se

Richard Nordlund 
Försäljning utrust-
ning (väst)

073-020 11 59
richard. 
nordlund@plan-
dent.se

Zane Eglite
Kundtjänst

Lotta Henricsson
Försäljning  
förbrukning (norr)

070-888 73 43
lotta.henricsson@
plandent.se

Hampus Kjellqvist
Försäljning utrust-
ning/förbrukning 
(syd)

070-560 67 33
hampus. 
kjellqvist@plandent.
se

Susanne Hedberg
Kundtjänst

Carl-Adam Törnberg
Försäljning utrustning  
(norr & Stockholm)

070-315 77 71
carl-adam.tornberg@
plandent.se

Thomas Höglund
Produktspecialist 
utrustning

070-248 89 90
thomas. 
hoglund@plandent.
se

Rose-Marie Åleberg
Försäljning  förbrukning 
(Stockholm)

076-838 75 65
rose-marie.aleberg@
plandent.se

Björn Lundmark
Digital röntgen & 
CAD/CAM

072-575 74 61
bjorn.lundmark@
plandent.se

Ummi Kurt 

Kundtjänst

Olov Åhgren
Försäljning  
utrustning 
(mellan)

070-369 73 80
olov.ahgren@
plandent.se

VI VILL TRÄFFA DIG! 
Plandent har över 70 anställda runt om i Sverige. Här är några av oss.

F Ö R S Ä L J N I N G

K U N D TJ Ä N S T/
I N N E S Ä L J

08-546 979 00 
order@plandent.se

Niclas Fredholm
Digital After Sales

niclas.fredholm@
plandent.se

Patricia Amrén 
Applikations- 
specialist &  
utbildare digitala 
system
patricia.amren@
plandent.se

D I G I TA L  
S U P P O R T  & 

U T B I L D N I N G

PRODUKTION OCH FRAMTIDSDESIGN  
PÅ PLANMECA – MED FINSK TILLVERKNING

Vårt eget  
prisvärda  
sortiment
Bra kvalitet till ett bra pris
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Kristina Gullbring
Callcenter
08-546 979 30
service@ 
plandent.se

Oscar Nilsson
Verkstadstekniker
08-546 979 28
oscar.nilsson@
plandent.se

Per Johansson
Ansvarig chef, 
callcenter
08-546 979 30
service@ 
plandent.se

Christian Svensson
Verkstadstekniker
08-546 979 29
christian.svensson@
plandent.se

T E K N I S K  
S E R V I C E

H i t t a  d i n  n ä r m a s t e 
s e r v i c e t e k n i k e r.
S k a n n a  q r- k o d e n !

Callcenter, teknisk service Verkstad

Planmeca är Plandents moderbolag. All Planmecas utrustning har 
designats och utvecklats med framtiden i fokus. 

Utrustningen tillverkas i Helsingfors av lätt, men ändå 
robust och hållbar aluminium som klarar tidens tand. 
Det slutna produktionssystemet i Planmecas bearbet-
ningsanläggning, centraliserade avloppsvattenfiltre
ringssystem och avancerad avfallssortering minime rar 

avfallet samtidigt som hållbarheten maximeras i till-
verkningsprocessen. Våra plattformsbaserade mjuk-
varulösningar är enkla att uppgradera med program-
uppdateringar och nya funktioner istället för att ersätta 
dem, vilket sparar resurser.

Här hittar du ett brett utbud av de bas-
produkter du använder ofta och mycket 
på kliniken. Med Orbis kan du spara 
pengar utan att kompromissa med kvali-
teten, och Like är ett bra lågprisalterna-
tiv till produkter du använder varje dag.
Tack vare inköpssamarbeten i Plan-
dentgruppen har vi möjlighet att minska 
transporter genom färre mellanhänder 
samtidigt som vi kan erbjuda högkvalita-
tiva produkter till ett lågt pris.

Blanda fritt från hela  
sortimentet!

Köp 5 valfria produkter  
från Orbis eller Like  
–betala bara för 4

Få den billigaste varan  
på köpet.  

Ta del av kampanjen med  
start på sidan 28.

Dental IT  
Support
08-546 979 80
support@ 
dental-it.se



UNIT & STOL
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PLANMECA  
COMPACT i5

267 900 kr
Ord. pris 322 950 kr 

Inkl. vått selektivt sugsystem, 3 instrument, blå skål, 
Standard klädsel (Comfy), standard bendel, Flexy holder 
sugarm, enkelt brickbord, mediapelare, Solanna.  
Montering, frakt och emballage ingår.

Uniten på bilden kan avvika från innehållet  
i erbjudandet. 

PLANMECA
COMPACT  
i CLASSIC 

199 900 kr
Ord. pris 258 100 kr

Compact i Classic med 3 instrument. Vått 
sugsystem, trådlös fotkontroll, enkelt 
brickbord, justerbar sugarm, blå skål, stan
dardklädsel (Comfy i valfri färg), patient
knapp, pelare, SingLED operationsbelys
ning. 

EXTRAERBJUDANDE  
VID KÖP AV UNIT

KOMFORTPAKET 
4 500 kr 

Ord. pris 15 356 kr 
Ultra Relax klädsel i valfri färg.

KOMFORTPAKET + 
9 500 kr 

Ord. pris 18 200 kr 

Ultra Relax klädsel och  
roterbart armstöd. 

Angivna priser för Komfortpaket  
och Komfortpaket + gäller enbart  

vid köp av unit.

PASSA PÅ ATT ADDERA TILLVAL!

LM PROPOWER SCALER  
MED LED-LJUS

12 700 kr  
Ord. pris 26 200 kr 

MEDIAPAKET 
19 600 kr 

Ord. pris 29 950 kr
Serenus 22” HD skärm  

med armfäste.

Angivna priser för LM ProPower och  
Mediapaket gäller enbart vid köp av unit.

PLANMECA PRO50™ CHAIR
Slå dig ner!

Planmeca Pro50™ Chair är en fantastisk 
kombination av funktionalitet, flexibi
litet och framtidssäkrade detaljer, allt 
inkapslat i en vacker, tidlös design. Det 
är ett perfekt alternativ för den som 
letar efter en robust men ändå lätt 
patientstol – ultimat komfort för både 
tandläkarteamet och patienterna.

• Flexibel höjd – passar alla på kli
niken (390 mm–890 mm)

• Tunt ryggstöd och liten stolsbas 
ger optimal åtkomst till behand
lingsområdet

• Fällbart benstöd
• Mjuk och tyst att justera
• En maximal patientvikt på 185 kg
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NYHET!

Uniten på bilden kan avvika från innehållet i erbjudandet.



SENSORER

PLANMECA  
Proscanner 2.0
Komplett skanner med startpaket.

66 500 kr 
Ord. pris 74 480 kr 

Installation och ev.  
Romexislicens tillkommer.

INTRAORAL RÖNTGEN
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ProX INTRAORAL 
RÖNTGEN OCH  
ProSensor HD 
Den perfekta kombinationen för snabba och smidiga 
röntgenundersökingar. Sensorboxen sitter redan förberedd 
vid röntgenröret och ger dig allt på ett och samma ställe. 
Säkert och smart för ditt arbetsflöde.

ProX intraoral röntgen har en av marknadens bästa 
möjligheter att ställa in rätt exponeringsvärden för att ge dig 
den perfekta bilden. Självklart kan du välja att montera den 
där det passar dig bäst – på vägg, på unit eller på pelare.

PLANMECA  
ProX 
Komplett med avtryckare,  
vägghängd med valfri  
förlängningsarm.

36 900 kr
 Ord. pris 40 220 kr

PLANMECA  
ProSensor 
HD storlek 1 
Set med kontrollbox.

31 725 kr
 Ord. pris 41 100 kr

PLANMECA  
ProSensor HD 

storlek 2 
Set med kontrollbox.

32 830 kr
 Ord. pris 44 600 kr

Kampanjen är giltig  
7–25 november 2022.   
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INTRAORAL BILDTAGNING & KAMERA

VistaCam  
IX HD SMART
Högkvalitetskamera som uppfyller klinikens behov för 
intraoral bildtagning. Kan byggas ut med kamerahuvud 
för kariesdetektion och kariesdetektion interproximalt.

Artikelnummer: MD167817

10% RABATT

Installation och ev. Romexislicens tillkommer. 

BILDPLATTESKANNER



CAD/CAMPANORAMARÖNTGEN

PLANMECA  
ProMax 2D S2

ProMax S2 2D inkl frakt, installation  
och en Romexis 2D-licens.

257 900 kr
 Ord. pris 293 400 kr

PLANMECA  
ProOne
ProOne panorama inkl frakt, installation och 
en Romexis 2D-licens.

159 990  kr
 Ord. pris 201 100 kr

TILLVALSPAKET PLANMECA ProOne 
Segmentering och Bitewing.

16 500 kr  Ord. pris 29 120 kr

PLANMECA  
ProMax 3D
ProMax 3D Classic inkl frakt, installation och 2 st  
Romexis 3D-licenser.

548 900  kr
Ord. pris 613 760 kr

TILLVALSPAKET 3D CLASSIC
Segmentering, Bitewing och CALM.

35 700 kr Ord. pris 44 550  kr 
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CAD/CAM  

STAND ALONE 
SCAN

Emerald S inkl laptop och mjukvara samt frakt,  
installation och utbildning.

267 900  kr
 Ord. pris 339 700 kr

  
KOMPLETT 
CHAIRSIDE- 
SYSTEM
Planmeca Emerald S, laptop, PlanMill 30 S, CS3 brännugn, 
frakt, installation och utbildning.

765 500  kr
 Ord. pris 884 950 kr  

3D printer

PLANMECA CREO C5 
MED STARTPAKET
Inkl frakt, installation och utbildning.

99 900 kr
 Ord. pris 120 400 kr

SPRINTRAY 
Friktionsfritt arbetsflöde med 3D-utskrifter  
direkt på kliniken.

Besök vår monter B07:32 på 
Swedental för att ta del av fina 
erbjudanden!

.

.

PANORAMA/CBCT



På Tandense tycker man om att göra saker 
själv. Med hjälp av Planmecas Fit paket, 
bland annat bestående av den intraorala 

skannern Emerald S, fräsmaskinen PlanMill 30 S, 
brännugn och Planmeca Creo C5 3D-skrivare kan 
personalen göra egna keramkronor. 
 – Det har stor betydelse för oss, berättar Pirooz. 
Det går mycket fortare, kostnadsmässigt är det 
billigare jämfört med att skicka till labbet och man 
ser resultat direkt i munnen. Vi designar kronan  i 
Planmeca Romexis och trycker på knappen och 
skickar designen till fräsmaskinen som formar 
kronan från ett keramblock på ungefär 20 minuter.  

Med den intraorala skannern Planmeca Emerald S 
kan kliniken generera digitala avtryck på ett sätt 
som man inte skulle kunna med traditionella meto
der. Den är snabb och ger exakta resultat, vilket 
underlättar både för utövaren och för patienten 

För tandläkare Pirooz Tolooei Pooya har det alltid varit viktigt att 
arbeta med den senaste digitala tekniken. Det finns flera skäl 
till det. Kliniken Tandense i Klippan är försedd med avancerad 
utrustning som sin komplexitet till trots skapar en stor enkelhet i 
det dagliga arbetet. 

AVANCERAD TEKNIK  
FÖRENKLAR VARDAGEN PÅ 
TANDENSE I KLIPPAN 

KLINIKREPORTAGE

som slipper en obekväm och utdragen process. 
 – Med CAD/CAM ser du direkt om något blivit fel 
och kan justera det med detsamma, vilket sparar 
mycket tid, säger Pirooz. Dessutom är det en stor 
miljövinst. Tänk på hur mycket avtrycksmaterial 
och plast man slänger. Och transporten som till
kommer till och från labbet.

Inlärningskurva
Visst är det en viss inlärningskurva, men så är 
det med allt och vem som helst kan lära sig att 
använda den nya tekniken. Pirooz menar att det 
handlar om att våga. 
 – När man vågar och kommer upp i fart med den 
moderna, digitala tekniken så är det väldigt enkelt. 
Jag har en sköterska som skannar på 5–10 minu
ter. Det ger en tidsvinst, ökade intäkter och det 
innebär inte minst en lättnad för patienten att det 
går så fort.
 Pirooz har drömt om att öppna en egen klinik 
med flera anställda ända sedan första dagen som 
legitimerad tandläkare 

Varför var det så viktigt för dig att starta eget?
– Jag ville satsa på en klinik som är mycket 
modern och använda den mest moderna teknik 
som finns. Den visionen är svår att nå om man 
jobbar för någon annan. Jag ville styra över mina 
egna inköp och använda den utrustning och de 
verktyg som jag anser är bäst. 
 För att fatta beslut kring vilken leverantör 
han skulle välja gjorde Pirooz ett gediget arbete 
där många representanter från olika tillverkare 

övervägdes. Till slut landade han i att Plandent 
erbjuder den avancerade utrustning som bäst 
passade klinikens koncept med digitalisering. 
 – Den viktigaste faktorn vid val av leverantör är 
kvalitet, kvalitet, kvalitet. Sedan är det också vik
tigt med bra priser och god service.

Helhet
Plandent är helhetsleverantör till kliniken och 
har levererat utrustning till behandlingsrummen, 
ste rilen, maskinrummet och röntgenrummet. För
brukningsbeställningarna behandlas genom Plan
dents lagerhanteringssystem Plan Order. Tanden
ses tre behandlingsrum är utrustade med bland 
annat uniten Planmeca Compact i Clas sic. 

Har det varit värt investeringarna?
– Absolut! 

Hur ser du på framtiden – vad har du för dröm-
mar och visioner nu när kliniken har blivit verk
lighet?
 – Snart kommer vi att börja med guidad implan-
tatbehandling. Där är det också digital avtrycks
skanning som gäller. Man undviker alla slump
mässiga problem som man har under kirurgin då 
hela processen är planerad i förväg i bildbehand
lingsprogrammet Planmeca Romexis. 
 Pirooz vill fortsätta på inlärningskurvan och 
behärska systemen fullt ut – bli bättre och bättre. 
 – Och sen vill jag såklart hela tiden hålla mig 
uppdaterad och följa med i den senaste digitala 
utvecklingen, tillägger Pirooz.

Planmeca ProMax 3D 
i röntgenrummet

I behandlings 
rummen finns  
uniten Planmeca 
Compact i Classic

”Med CAD/CAM ser 
du direkt om något 
blivit fel, vilket spa
rar mycket tid.”
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PlanMill  
30 S

Ta del av hela 
reportaget här



BELYSNINGMJUKVARA

SIDAN 14

Ta del av våra
videoguider

Skanna mig!

Vi hjälper dig! 
Oavsett om du är på väg att börja med Romexis 
bildhanteringsprogram eller redan har arbetat 
med det ett tag och behöver lite uppfräschning 
så kan extra utbildning vara en god investering 
för att bli mer effektiv och bekväm med de olika 
verktygen. Prata med oss på Swedental så tittar 
vi tillsammans på vad ni har för behov på kliniken.

Vill du sätta igång direkt? Plandents egen 
specialist på Romexis, Patricia Amrén, guidar 
dig fram i mjukvaran i våra gratis videoguider 
för Planmeca Romexis® 6 i både 2D och 3D – på 
svenska!

D-TEC CLAIR 
Med indirekt och dynamiskt ljus.

Artikelnummer:
Clair MD132595
Dynamiskt ljus MD166885
Indirekt ljus MD132600

29 750 kr
 Ord. pris 42 000 kr

 
Priset inkluderar frakt. Eventuell kostnad för installation  
tillkommer. Erbjudandet giltigt 2022.11.01 – 2022.11.30.

Äntligen ett tandläkarbesök!

Tänk om tandläkarskräck kunde botas med hjälp av ljus? Eller om själva belysningen på tandläkar- 

mottagningen var något ditt barn berättade för alla sina vänner? Cloud erbjuder en ljusupplevelse 

som överträffar alla dina förväntningar – både när det gäller förbättrad arbetsmiljö och patienternas 

upplevelse. Och genom dynamisk belysning för du in dagsljus i ditt behandlingsrum, detta undviker 

statiskt ljus, och arbetsmiljön blir betydligt bättre. Bra för dig och dina patienter.

Läs mer på d-tec.se

Cloud - Dental och medicinsk belysning
Låt dagsljuset komma in 

Designed & produced 
in Sweden

-
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PLANMECA ROMEXIS  
– GÖR AVANCERADE LÖSNINGAR ENKLA
Oavsett om du arbetar på en liten klinik eller ett stort sjukhus kan Planmeca Romexis® hjälpa dig att 
uppfylla dina bildbehandlingsbehov. Den öppna mjukvaran erbjuder ett stort urval av verktyg och 
funktioner för både allmäntandvård och specialister. Samla allt i en och samma mjukvara!



OPERATÖRSSTOLARBELYSNING

MIKROSKOP

Testa mikroskopet  
i vår monter B07:32  

på Swedental!

LUMLYX  
CARE LED
120 x 120 cm, dimbar, 19000 Lumen, RA95, 5500K

15% RABATT
 

EXTARO®  
300 
Mikroskopet från ZEISS 
erbjuder banbrytande 
visualiseringslägen som 
introducerar nya applika-
tioner till mikrotandvården. 
ZEISS EXTARO 300 är 
redo att revolutionera dina 
arbetsmetoder, i allt från 
mer effektiv kariesupptäckt 
till ett enklare arbetsflöde 
inom restorativ tandvård. 
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VI BJUDER PÅ 
FOTAKTIVATORN
När du köper din stol från Support Design under 
perioden 9 november - 9 december.
Fotaktivator hjälper dig att undvika korskontaminering när 
du ska justera höjden på din stol.

VÄRDE 1 672 KR kr
 

 
VI BJUDER PÅ 
TOP AND  
BOTTOM- 
FUNKTIONEN
Vid köp av Sallis stol SwingFit eller 
Small Swingfit 

VÄRDE 1 975 kr
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IT-MILJÖ

Finns med två olika ryggval Oval och 
Core+. Välkommen att prova stolen i vår 
monter A01:39 på Swedental. 

Vid köp av valfri stol från Support Design 
ingår ett fotreglage utan kostnad.

VÄRDE 1672kr  
(inkl moms)

Kampanjen gäller mellan  
9 nov–9 dec, 2022.

Ergonomic seating handmade in Sweden

+46 (0) 565 122 80 
info@supportdesign.se

supportdesign.se

Statera
en mix av sadelstol  
och traditionell stol!

KOMPLETTA  
IT-LÖSNINGAR  
FÖR KLINIKEN
Plandents dotterbolag Dental IT levererar intelligenta och kost-
nadseffektiva ITlösningar för din klinik för bland annat lagring, 
backup och IT-säkerhet. Du får hjälp att få ut det mesta av din digi-
tala miljö, vare sig det gäller drift, support eller inköp av hårdvara. 
Med lång erfarenhet av tandvårdsbranschen i allmänhet och IT-lös-
ningar i synnerhet vet Dental IT vad som är viktigt för dig.
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Dental  IT  AB |  Box 90164,  120 22 Stockholm |  Tel .  08-546 979 80 |  w w w.dental i t .se |  info@dental - i t .se

Mässerbjudan gäl ler  16-18 Nov.  Pr is  ex.moms

MEDICINSKA TANGENTBORD OCH MÖSS

Fö r  m e r  i n fo r m a t i o n  e l l e r  b e s t ä l l n i n g  
ko n t a k t a  o s s  p å  0 8 - 5 4 6  9 7 9  8 0 / 8 2



STERILEN
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SMEG DISK-
DESINFEKTOR, 
STANDARD
Vi bjuder på installation och validering vid köp 
mellan 9 november – 9 december 2022. 

VÄRDE 11 000 kr
 

 
ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET  
INOM MEDICIN- OCH  
LABORATORIESEKTORN 
har gjort det möjligt för Smeg att skapa diskdesinfektorer och glasbrickor som uppfyller 
kraven från avancerade kunder som måste vara mycket noga med säkerheten. Maskiner 
tillverkade med högkvalitativa material kännetecknas av felfri och intuitiv prestanda både 
inom tvätt och kylning. Smegs produkter representerar några av de absolut bästa på 
marknaden. 



STERILEN/MASKINRUMMET
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DÜRR  
DENTAL
 

10%  
på alla kompressorer  

och sugmotorer
 

LARA AUTOKLAV
Redan i sitt standardutförande erbjuder Lara det 
snabbaste B-programmet i sin klass.

53 200 kr
 Ord. pris 70 700  kr

 

Just nu medföljer ett låsbart sockelskåp 
för diskmedel utan extra kostnad 
(värde ca 14 590 kr) vid köp av Miele 
diskdesinfektor PG 8591.

Har ni inte behov eller plats för sockel 
kan ni istället kostnadsfritt välja till 
underkorg och överkorg (värde ca 
10 950 kr).

Erbjudandet gäller från 9 november 
t.o.m. 31 december 2022. 

Miele Professional. Immer Besser.

Varmluftstorkning är den optimala lösningen 
för effektiv torkning av ihåliga instrument.

Köp diskdesinfektor med varmluftstork,
få sockelskåp på köpet!

www.miele.se/professional

HAND- & VINKELSTYCKEN

WG-56 LT (BLÅTT 1:1)  5800 KR 
MD122797

WG-99 LT (RÖTT 1:5)  8200 KR  
MD122798

TG-97 L   6600 KR 
MD122791

TG-97 LM   6600 KR 
MD122792

TG-98 L    6600 KR 
MD122788

TG-98 LM   6600 KR 
MD122789
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TEKNISK SERVICE
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TESTA DIN  
RÖNTGENUTRUSTNING
Enligt Strålsäkerhetssmyndighetens (SSM) föreskrifter SSMFS 2018:1 är du som  
vårdgivare skyldig att testa klinikens röntgenutrustning årligen.  

Stressigt och omständligt? Vi fixar det!

ÅRLIG PANORAMASERVICE

2 400 kr Ord. pris 2 900 kr

Årlig konstans, kvalitetskontroll för bilder och årligt systemunderhåll  
båda enligt tillverkarens rekommendationer. Aktuellt serviceprotokoll signeras.

PANORAMARÖNTGENTEST

4 950 kr Ord. pris 5 950 kr

Årlig systemkontroll enligt SSM:s krav (panorama). Service och SSM-kontroll  
utförs av teknisk specialist av panorama röntgensystem.

INTRAORALRÖNTGENTEST

645 kr Ord. pris 775 kr

Årlig systemkontroll. Mätning enligt SSM:s föreskrifter.

Priser är exklusive moms och inklusive serviceprotokoll. Resekostnader tillkommer. Offert kan lämnas. 

LÅT VÅR VERKSTAD  
TA HAND OM DINA 
INSTRUMENT 
Beställ obegränsat antal portofria servicepåsar utan extra kostnad 
Just nu erbjuder vi måbravård för dina instrument – för ökad livslängd.

TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN  
99 kr/st

+ ev. reservdelar

MOTORER 300 KR/ST

+ ev. reservdelar

Varje servicepåse rymmer max tre instrument.  
Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2022.

SÄKERSTÄLL ATT DIN  
STERILRUMSUTRUSTNING 
UPPFYLLER HYGIENKRAVEN

Diskdesinfektor  
Upprepad prestandakvalificering (UPK), re-validering 
inkl temperaturmätning med åtta sensorer, konduktivi
tetsmätning med  
en sensor.

Autoklav*  
Upprepad prestandakvalificering.  

Två körningar inkl. BowieDick och Helixtest, 
 temperaturmätning med åtta sensorer, vacuum och 

tryckmätning med en sensor.

*Steriliseringen i en autoklav ska fortlöpande valideras och kont-
rolleras i enlighet med normkravet SS-EN ISO 17665–1:2006.

Vårt team av kompetenta tekniker hjälper dig med den obligatoriska 
valideringen av din sterilrumsutrustning och säkerställer att du kan 
använda den på ett tryggt sätt.

Läs mer och boka

Skanna mig!

Röster från kunder 
”Plandent har väldigt kompetent personal som brinner för det de gör.  
De levererar en utmärkt service med ett gott bemötande.”   Helsingborgs Specialisttandvård

MASKINRUMMET – 
HJÄRTAT AV KLINIKEN
När kontrollerade du det senast? 

Om maskinrummet stannar så stannar kliniken. Visste du att du bör se över och serva 
sugmotor, sugsystem och kompressor en gång per år för att minimera risken för stille-
stånd.

Läs om hur vi kan hjälpa dig. Eller prata med oss på Swedental så berättar vi mer!

Skanna mig!

Vill du veta mer? 
Kontakta våra  
specialister:

Emil Bengtsson 
Servicetekniker  
röntgen & digitala system 
072-221 77 33 
emil.bengtsson@plandent.se

Tommy Olsson 
Servicetekniker  
röntgen & digitala system 
070-640 16 17
tommy.olsson@plandent.se

Skanna mig!

Beställ dina service
påsar redan idag

Kom och prata med 
oss i monter B07:32 

på Swedental!
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PLANORDER

MINSKA FÖRBRUKNINGS- 
KOSTNADER OCH FRIGÖR  
TID PÅ KLINIKEN

PlanOrder är ett lagersystem med inbyggd 
beställnings och inventeringsfunktion som 
har använts i över 10 år. Hundratals kunder i 
hela Sverige har fått en enklare vardag tack 
vare PlanOrder.

Vi hjälper dig med allt. 
Även föranalys och installation

Vad tycker du har varit de största förde
larna sedan ni började med PlanOrder?
–  Tidsbesparingen, strukturen och ord
ningen. Jag uppskattar dessutom alla lådor 
och borrlådor som följer. Det var skönt att få 
bra stöd av Plandents förbrukningsexpert 
som hjälpte mig att både gå igenom hela för
sta beställningen och packa upp och struk
turera hela systemet när varorna kom.
 Jane berättar att de inte lägger mycket tid 
på beställningar idag – det sker fortlöpande. 
–  Jämfört med alla kliniker jag hittills sett 
är detta det smidigaste systemet. Ett riktigt 
stort plus är PlanInvento. Där finns redan 

alla produkter med som är inköpta via sys
temet under året. Det är bara att fylla i antal 
produkter och lägga till rader för de produk
ter som är inköpta utanför systemet, så är 
inventeringen klar. 

Hur skulle du beskriva  
PlanOrder med ett ord? 
–  Enkelhet!

”Ett enkelt, ekonomiskt och tids
besparande system med obe
fintliga felbeställningar.”

- Ann Weibull och Yanelys Lind, 
specialisttandläkare, Helsingborgs 

Specialisttandvård

”Alla kan vara mer delaktiga i 
beställningarna. Innan satt vi 
med papper, penna och katalog 
– med PlanOrder blir det effek
tivt.”

- Carina Edström, koordinator och 
tandsköterska,  

GHP Specialisttandläkarna

”Litet lager, lätt att få överblick, 
ingen kassation, minimal tid 
läggs på beställningar, alltså 
ekonomiskt.”

- Jon Granath, tandläkare, Stångå 
Tandklinik & Svartå Tandklinik

”Till med vår dåvarande revisor 
undrade något år efter Plan
Orderinstallation vad vi hade 
gjort eftersom kostnaderna för 
förbrukning hade gått ner så 
markant.”

- Jenny Enslöw, tandsköterska  
och inköpsansvarig, 

Tandgruppen i Kungsbacka

GÖR DET DU ÄR BÄST PÅ  
OCH LEJ BORT ALLT ANNAT!
Det rådet fick tandläkare Jane Viklund på Inlandets Tandklinik i Ar-
vidsjaur när hon skulle starta egen klinik. Med andra ord, borra mer 
och administrera mindre. Så hon valde att installera PlanOrder för 
att minska administrationstiden.

Föranalys  
Boka en demo på kliniken så 
erbjuder vi en preliminär analys av 
klinikens material för att visa var och 
hur mycket du kan spara genom att 
till exempel välja billigare, likvärdiga 
alternativ. 

 

Genomgång av materialet 
Tillsammans går vi igenom hela 
klinikens material. Syftet är 
att trimma ditt lager så att du 
säkerställer att du bara har de 
varor du behöver och använder 
regelbundet. 

 

Klart för start 
Vi sätter upp PlanOrder med dig 
och ger dig instruktioner så att du 
snabbt kan komma i gång. PlanOrder 
är redo att användas, och du har 
nu gott om tid att hantera andra 
intäktsrelaterade uppgifter samt  
tar om patienten.

Är PlanOrder
ordentligt testat?
Ja! Det startade redan 
2009, då Plandent i 
Finland tillsammans 
utvecklade systemet 
tillsammans med Col-
losseumklinikerna. 

PlanOrder är ett 
beprövat system med 
över 500 kliniker an-
slutna i hela Norden. 
Det är så enkelt att alla 
kan använda det.

Röster om PlanOrder

Skanna mig!

Läs mer eller kontakta  
din närmaste  

förbrukningsexpert

Kom i gång med 
PlanOrder

På bara några dagar får du ett topptrim
mat lager – och vi hjälper dig med hela 

installationen utan extra kostnad.
(Värde 25 000 kr)
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Passa på!  
De 5 första kunderna som 
besöker oss på Swedental 

och bokar en installation av 
PlanOrder får en hemlig gåva 

till ett värde av 3 500 kr.Besök vår monter 
B07:32 för att se hur 
ett PlanOrder förråd 

kan se ut!
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ENGÅNGSPRODUKTER

ORBIS ASPIRATORRÖR 
Flera färger  

LIKE MICROBRUSH

Art.nr: 
MD165421 Fine grön 1,5 mm
MD165422 Regular blå 2,0 mm

ORBIS  
SERVETT, PATIENTSERVETT, BRICKPAP-
PER, NACKSTÖDSSKYDD, PLASTBÄGARE

ORBIS BITSKYDD  
FÖR BILDPLATTOR
Art.nr: MD117142-MD117144

ORBIS  
KYLSLANG  
STERIL
Art.nr: MD164694

 

ORBIS SKUMPLASTRONDELLER
Art.nr: MD067412
 

ORBIS UNIVERSAL SKYDDSPÅSE FÖR 
INTRAORAL KAMERA
Art.nr: MD126040

ORBIS PRESTIGE NITRIL HANDSKE
Finns i storlekar XSXL.
Art.nr: MD148649-MD148658  
Prestige handskar
MD126032, MD126035-MD126039  
Nitril handskar 

ORBIS NON WOVEN SWAPS 
4-skikt. Nonwoven kompress. 10x10 cm. 

ORBIS KANYL
Silikonbehandlade engångskanalyer med millime
ter- och tumgänga. Sterilförpackade. 100 st/fp
Art.nr: 510035-510039, MD113719, MD131517

5 FÖR 4  
BLANDA FRITT  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like – betala bara för 4

KÖP 3 FP SEAL TIGHT BLÄSTERSPETSAR 
OCH FÅ 1 SEAL TIGHT ADAPTER 
Art.nr: MD125837 Blandade färger
580410 Vita
580412 – Adapter

Mässerbjudande Swedental

Kompositer 

Erbjudandet gäller per produkt. Giltigt 1 till 
20 november. Max 5 erbj/produkt.

Köp 3 få ytterligare  
en på köpet

Resincement

3M™ RelyX™ Universal  
Resincement

Erbjudandet gäller 1 till  
20 november 2022

Köp 3 få ytterligare  
en på köpet

Adhesiver

Erbjudandet gäller 1 till  
20 november 2022

3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus Adhesive

3M Svenska AB  
Oral Care
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
3MOralCare.se@mmm.com

3M, Filtek, RelyX, Scotchbond, Impregum, Penta och Pentamix är varumärken som 
tillhör 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Alla andra varumärken tillhör andra 
företag. 3M 2022. Alla rättigheter förbehållna. OMG404283.

3M™ Filtek™ Universal

Köp 3 få ytterligare en på köpet

3M™ Filtek™ One

3M™ Filtek™ 
Supreme XTE

Välkommen till vår monter B09:22!

3M™ Filtek™  
Bulk Fill Flowable

3M™ Filtek™ 
Supreme Flowable

Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 
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TANDFYLLNADTANDFYLLNAD

3M FILTEK ONE
3+1
Art.nr: 
MD163812-MD163816 Kapslar
MD163817-MD163821 Spruta
Få den billigaste på köpet. Max 5 erbj/produkt.
Erbjudandet är giltigt t.o.m 2022-11-20

3M FILTEK UNIVERSAL
3+1
Art.nr: 
MD170377-MD170387 Kapslar
MD170492-MD170496, MD170505-MD170509 
Spruta
Få den billigaste på köpet. Max 5 erbj/produkt.
Erbjudandet är giltigt t.o.m 2022-11-20

3M FILTEK SUPREME XTE
3+1 
Gäller kapslar, spruta i alla färger: Dentin, Body, 
Emalj
Art.nr: 653010-653016, 653020-653036, 653040-
653051 Kapslar
653060-653095 Spruta
Få den billigaste på köpet. Max 5 erbj/produkt.
Erbjudandet är giltigt t.o.m. 2022-11-20

3M FILTEK SUPREME FLOWABLE
3+1 
Art.nr: MD173212-MD173222 Spruta
Få den billigaste på köpet.  
Max 5 erbj/produkt.
Erbjudandet är giltig  
t.o.m. 2022-11-20

3M FILTEK BULK FILL FLOWABLE
3+1
Art.nr: 653115-653118 Spruta
Få den billigaste på köpet.  
Max 5 erbj/produkt.
Erbjudandet är giltigt  
t.o.m. 2022-11-20

3M SCOTCHBOND UNIVERSAL PLUS ADHESIVE
3+1
Få den billigaste  
på köpet.
Art.nr: M121072,  
M121071, M121070, M121069,  
M121068, M120919, M120918

VALO HÄRDLJUSLAMPOR
20 % RABATT PÅ ULTRADENTS  
HÄRDLJUSLAMPOR
Kampanjpris  
från 8 990 kr

VENUS OCH CHARISMA
3+1
Blanda fritt på kit, sprutor och kapslar och få den 
billigaste på köpet.

KÖP 1 FP VENUS SUPRA KIT OCH FÅ EN SPRUTA 
VENUS BULK FLOW ONE
Art.nr: M125434 Venus Supra Kit
R296314 Venus Bulk Flow ONE

KÖP 2 FP CERAM.X SPECTRA ST UNIVERSAL 
ECO REFILL OCH FÅ EN CERAM.X  
SPECTRA ST INTROKIT
• Utmärkt adaption och formbarhet
• Poleras snabbt till fantastiskt lyster
• Enkelt färgsystem: 5 färger täcker  
   VITA skalan
Art.nr:
MD148301, MD148302  Ceram.x  
Spectra ST HV
MD170283, MD170284 Ceram.x Spectra ST LV
MD170285 Ceram.x Spectra Introkit

BLUEPHASE POWERCURE HÄRDLJUSLAMPA
11 800 KR
• Härdar alla ljushärdande  
  dentala material
• Kort härdningstid
• Extra Pre-Cure-program för cementering
Art.nr: MD171532

KÖP 4 FP TETRIC PRIME SPRUTA,  
1 FP ADHESE UNIVERSAL VIVAPEN  
OCH FÅ 1 FP VIVAPEN SNAP-ON  
KANYLER PÅ KÖPET
Art.nr: M119855 Tetric Prime
MD130014 Adhese Universal VivaPen
M124706 VivaPen Snap-On

ORBIS MATRIS
Sektionsmatris, 
Ring universal och Kilar

ORBIS KOFFERDAM
Latexfri, puderfria. Blå. 15 x 15 cm.
Art.nr: MD149989

ORBIS SEKTIONSMATRIS KIL 
Art.nr: MD150147-MD150155, MD150283

ORBIS ORBI-HIFIL SUPREMEX
Orbi-Hifil är en ljushärdande  
nanohybrid komposit för anteriora  
och posteriora restaurationer. 
Kapslar A1/A2/A3/A3,5/B2/C3
Art.nr: M120212-M120218

ORBIS TRÄKIL
1000 st/fp.
Art.nr: 660194-660197

ORBIS ORBI-FLOWX
Spruta 2x2g, A1/A2/A3/A3,5
Art.nr: M120243-M120246

ORBIS ORBI-BULK FILL
Art.nr: M121457 Spruta
M121458 Kapsel

ORBI BOND SE ONE
Art.nr: MD169352

5 FÖR 4 BLANDA FRITT  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like – betala bara för 4
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Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 



Med Orbis och Like,  
vårt eget prisvärda  
sortiment, får du:

- Noggrant utvalda produkter.
 Lågt pris med garanterad kvalitet.

 Ett omfattande sortiment av basprodukter 
som du använder ofta på kliniken

AVTRYCK & CEMENTERINGTANDFYLLNAD

OPTIBOND
4+1
Få den billigaste på köpet.
Art.nr: MD167959, 651034, M120771,  
M120454, MD167958, 651040, M123300

OPTIDISC POLERTRISSA
3+1

• Transparent trissa  redo att användas.
• Patenterad design  mandrellen placerad under 

skivans yta för att undvika repor.
• Kortare mandrell underlättar åtkomst till posteri

ora och andra svåråtkomliga områden.
Art.nr: 471302-471307,471313, 471314

ADMIRA FUSION
4+1
BLANDA FRITT, KAPSLAR OCH SPRUTOR, OCH 
FÅ DEN BILLIGASTE PÅ KÖPET.
• Biokompatibel 
• Låg krympning 1,25% (volym)
• Inga klassiska monomerer
Art.nr: MD133571-MD133575 Kapslar
MD133581-MD133586 Spruta

SIMPLISHADE UNIVERSAL NANOHYBRID  
KOMPOSIT
4+1
• Har en utmärkt kameleonteffekt  

som matchar tanden. 
• Lätt att hantera, klibbar inte och  

är enkel att polera. 
• Den täcker alla 16 VITA-färger med bara tre färger.
Blanda fritt och få den billigaste på köpet. 
Art.nr: M121730-M12173

KÖP 6 FP PENTA REFILLS, 1 FP IMPREGUM PENTA 
INTROKIT OCH FÅ EN PENTAMIX 3
Art.nr: MD168066, 611151, 611154, 611158 Refill
MD168064, 611143, 611141,611140 Impregum Penta 
Introkit
180023 Pentamix 3

RELYX UNIVERSAL RESINCEMENT
3+1
Art.nr: M121076-M121081

BLODSTILLNING
3+1
Blanda fritt och få  
den billigaste på köpet.
Art.nr: MD132688-MD132693  
Ultrapak, MD132804 Astringent X  
IndiSpense Syringe, MD132805,  
MD132806 Viscostat 

KÖP 2 FP FLEXITIME DYNAMIX (PUTTY,  
HEAVY ELLER MONO) OCH  
FÅ EN RETRAXIL STARTER PACK
Art.nr:  
611402-611404 Flexitime  
Dynamic (2x380ml)
M125175 RetraXil

KÖP 3 FP IVOCLAR VARIOLINK ESTHETIC DC 
I VALFRI FÄRG, FÅ  1 FP  IVOCLAR ZIRCAD 
CEMENT PÅ KÖPET
Art.nr: MD149159, MD131810 Variolink
M124069 ZirCAD

KÖP 1 FP PANAVIA V5 STANDARD KIT OCH FÅ 
PANAVIA VENEER LC
Art.nr: M-005625 Panavia V5, clear
R296096 Panavia Veneer LC Paste, clear

 
 
 
 
 

5 FÖR 4
BLANDA FRITT!
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like – 
betala bara för 4

ORBIS MTA CEMENT I KAPSEL
Art.nr: 480737 

ORBIS MTA CEMENT  
HAND MIX 
Art.nr: MD149795

ORBIS ALGINAT PLUS 
Snabbstelnande dammfritt alginat.
Art.nr: MD116996

ORBIS ORBIBITE  
BETTREGISTRERING
Flera varianter.

ORBIS AVTRYCKSSKED
Flera varianter.

ORBI TEMP 
Art.nr: MD168349 A2
MD122808 A3

ORBIS SILIKON ADHESIVE 
Skedadhesiv för A-silikoner. 1x10 ml. 
Art.nr: MD115218

ORBIS POLYETER ADHESIVE
Adhesive för polyeter. 1x30 ml.
Art.nr: MD115217

ORBIS BLANDNINGSPISTOL
Art.nr: 72021
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Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 



ULTRADENT.EU
© 2022 Ultradent Products, Inc. Ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.

eu.ultradent.blog

Följ oss!

Fantastiska resultat 
på kortare tid

Med det lätthanterliga 
sektionsmatrissystemet Halo kan du 
skapa vackra, anatomiskt formade 

kompositrestaurationer på kortare tid. 

ULTRADENT.EU
© 2022  Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

eu.ultradent.blog

LED-HÄRDLJUSLAMPA MED
BRETT VÅGLÄNGDSSPEKTRUM

NYA TILLBEHÖR TILL
VALO™ GRAND

TransLume™ Lens 
Hjälp för att upptäcka sprickor och defekter 
i tänder eller proteser. 

PointCure™ Lens 
Skapar en härdyta med en diameter 
på 2,5 mm som hjälp vid placering och 
punkthärdning. 

Interproximal Lens 
Ett fokuserat 1 mm vitt ljus som hjälp vid 
inspektion av approximal karies. 

ProxiCure™  Ball Lens 
Håller matrisen mot kontaktpunkten under 
härdning av kompositer för kl II-fyllningar. 

Black Light Lens 
Fluorescerar kemiska substanser i olika 
dentala material. 

White Light Lens 
Ger ett rent naturligt ljus för korrekt 
färgtagning.
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ENDODONTIHYGIEN

SIDAN 36

5 FÖR 4 BLANDA FRITT  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like – betala bara för 4

5 FÖR 4  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like. Den billigaste på köpet.

HANDTVÅL OCH  
HANDDESINFEKTION
Art.nr: MD121939-MD121942 

ORBIS WIPES 
Torkdukar för ytdesinfektion.
Dry Wipes  tillsätt önskat  
desinfektionsmedel
Art.nr: MD164517 150 st/fp
MD164518 Refill
Wipes 72% etanol
Artnr: MD125294 150 st/fp.
MD125295 Refill
NYHET! Orbi-Sept Wet Wipes sensitive 80 st/fp. 
Art.nr R201388 

ORBIS DESINFEKTIONSVÄTSKA
Art.nr: MD164014 För sugsystem (2,5 L)
MD121936 Ytdesinfektion i flaska (0,5 L)
MD121937 Ytdesinfektion i dunk (5 L)

ORBIS ENGÅNGSFILTER
För sugsystem.
Art.nr: MD166455

ORBIS AUTOKLAVPÅSE PÅ RULLE
Finns i flera storlekar
Art.nr:  
MD072206-MD072211

ORBIS AUTOMATISK  
DISPENSER FÖR HANDDUK
Art.nr:  
M125252 Dispenser
M125255  
Handduk på rulle 

LIKE FILAR - K-FIL, NITI, HEDSTRÖM, REAMER
Färgkodade sterila filar i olika storlekar.

ORBIS KYLSPRAY 
Freonfri spray för kylning (-45 grader) av  
skumpellets eller liknande för vitalitetstest.
Art.nr: MD072106

ORBIS GOLDEN ONE
Sterilförpackade engångsfilar. Fyra filar  
(small, primary, medium, large)  
i tre olika längder.
Art.nr: MD167015-MD167023,  
MD1670-MD167029

ORBIS PAPPERSSPETSAR 
Sterila

NYHET!
Orbis RC Blue FIL och Orbis RC FIL  
Sterila engångsfilar. Finns i tre storlekar i tre  
längder.
Art.nr: M125956- M125964 Orbis RC Blue
M125947-M125955 Orbis RC

ORBIS  
GUTTAPERKASPETSAR
Färgkodade

NYHET!
Orbis Hedström, KFil, Reamer 
Sterila filer

ENDODONTI

KÖP 1 ST Elements iC OCH  
FÅ 4 ARTIKLAR PÅ KÖPET
Välj fritt på guttaperka och instrument.
Art.nr: MD172003 Elements IC Obturation  
System TypeF
MD168819 Elements Guttaperka - på köpet
MD124002 Buchanan hand plugger - på köpet

KÖP 5 FP WAVEONE GOLD OCH  
FÅ EN WAVEONE GOLD GLIDER PÅ KÖPET
Art.nr: MD146271-MD146282 WaveOne Gold (Small, 
Primary, Medium, Large)
MD165195-MD165197 WaveOne Gold Glider

TROLLDENTAL PRODUKTER
3+1 
Välj valfri Trollprodukt och få den billigaste på köpet.

RÖNTGEN

Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 
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Linda, Lena,  
Ann och Yanelys.

Specialisttandläkarna Yanelys Lind och Ann 
Weibull delade en stark vision om hur barn
tandvård skulle bedrivas och hur en bra 

arbetsplats borde se ut. Detta ledde till beslutet 
att starta Helsingborgs Specialisttandvård där 
både patienter och personal kan få stå i centrum.
 – Vi hade visionen att bedriva högkvalitativ 
specialiserad tandvård för barn och unga vuxna 
och därmed bli en stark konkurrent inom specia
listtandvården i Skåne. Vi hade en särskild dröm 
om att få kunna erbjuda behandling under narkos 
på kliniken, vilket skulle bli helt unikt inom den 
specialiserade barntandvården i regionen och den 

möjligheten finns hos oss sedan januari i år.
 Målet med verksamheten var att öka kvaliteten 
på barntandvården i Skåne.
 –  Och det har vi levererat. Det kändes fantas
tiskt att fira årsdagen den 1 oktober 2022.
 På kliniken arbetar förutom de båda ägarna 
också tandläkare Aida Vreva, specialisttandskö
terskorna Lena Månsson, Ninni Smith och Linda 
Rix Matyar samt kliniksamordnaren och tandskö
terskan Lena Dietrichson. Kliniken får också bra 
stöd med profylax ett par dagar i veckan av tand
sköterskorna Eva Rasmusson och Ingrid Svens
son Zellbi.

Specialisttandläkarna Yanelys Lind och Ann Weibull delade en 
stark vision om hur barntandvård skulle bedrivas och hur en  
bra arbetsplats borde se ut. Detta ledde till beslutet att starta 
Helsingborgs Specialisttandvård där både patienter och  
personal kan få stå i centrum.

KLINIKREPORTAGE

Hur kommer det sig att valet föll på Plandent 
som leverantör?
–  Vi ville ha en helhetsleverantör som kunde förse 
oss med allt en specialistklinik behöver, alltifrån 
avancerad utrustning till förbrukningsmaterial. Det 
i kombination med hög kvalitet, god service samt 
lyhördhet – det kunde Plandent erbjuda och vi tve
kade inte.

Viktigt med rätt utrustning
Som bekant är det mycket att tänka på och ta 
ställning till när man öppnar en ny klinik. En viktig 
aspekt att besluta kring är vilken utrustning som 
ska köpas in. 
 Favoritarbetsredskapet för både grundarna och 
medarbetarna har blivit uniten Planmeca Compact 
i5. Stolen uppskattas dessutom mycket av patien
terna, eftersom den är så skön att sitta i. 
 –  Vi köpte fyra unitar till våra behandlingsrum 
med Ultra Relaxklädsel och böjbara benstöd för 
att underlätta för patienterna och vi är jättenöjda 
med vårt val.

Ordning på lagret
För att hålla ordning i förrådet, hantera beställ
ningar och leveranser har Helsingborgs Specia
listtandvård tagit hjälp av PlanOrder. Några av de 

största fördelarna med systemet menar kliniken 
är kontinuiteten i beställningar och att de får ett 
minimalt varulager.
Själva beställningsförfarandet är också enkelt och 
tidsbesparande.
–  Även om det bara är en person på kliniken som 
är ansvarig för beställningsdatum och leverans, 
så är det och enkelt att introducera även för nya 
arbetskamrater.
 Anledningen till att det blev just PlanOrder var 
att det attraherade Yanelys och Ann att det fanns 
ett helhetskoncept där både utrustning och för
brukning tillhandahölls av samma leverantör.
–  En av de största fördelarna var den personliga 
kontakten med Hampus och Anethe (regionansva
rig säljare respektive förbrukningsexpert på Plan
dent, reds. anm.) vid genomgång och beställning 
för uppstart. Det var otroligt bra att Anethe kom 
till kliniken och la grunden till vårt förråd och våra 
beställningar. 

Vad har ni för framtidsvisioner?
–  Till våren utökar vi med ytterligare två behand
lingsrum och nya unitar från Plandent. Vi tänker 
fortsätta att bedriva högkvalitativ tandvård för 
barn och unga i Skåne.

Planmeca  
Compact i5

Sterilrummet med 
autoklaven Lara

Planmeca  ProOne

FOKUS PÅ BARN OCH 
UNGA. OCH PERSONALEN.  

Specialisttand 
sköterskorna Linda  
och Lena och  
grundarna Ann  
och Yanelys i  
fikarummet.

Läs en längre  
version av reporta
get på vår webb!



KASSETTER & BRICKORBORR & POLERARE

KASSETTER & BRICKOR  

SIDAN 40

5 FÖR 4  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like. Betala för 4.

5 FÖR 4  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like.  
Betala för 4.

 
LIKE DIAMANTER
25-pack.

ORBIS DIAMANTSTRIPS
Diamantbelagda, perforerade  
stålstrips med blank parti  
på mitten.
Art.nr: 471250-471253,  
MD123084-MD123085

ORBIS DIAMOND
FG fattad preparations 
diamant med hög precison.  
Speciell plätterad  
diamantyta.

ORBIS FLEXIBLE SCALER 
Perforerade stålstrips på  
rulle. För interdental  
borttagning av plack  
och tandsten
Art.nr: 
MD173467-MD173469

ORBIS POLERARE 
Autoklaverbara

ORBIS POLERTRISSA
Flexibla polertrissor med  
aluminiumoxidbeläggning.  
Flera varianter.

.

ORBIS BRICKA
Art.nr: MD012099 Rostfri, slitsad i kanterna
MD072249 Slät rostfri
MD072250 Perforerad rostfri
MD072248 Rostfri perforerat lock
M124426 Instrumentbricka för 13 instrument 
M124427 Instrumentbricka för 6 instrument

ORBIS INSTRUMENTHÅLLARE 
Rostfri. Plats för 16 instrument.
Art.nr: MD072244

.

PRACTIPAL
3+1
Art.nr: 400311-400314, PractiPal bricka
MD128596-MD128600, PractiPalbricka,  
MD125968-MD125971, MD128830-MD128833,  
MD167966 Mini 

LM SERVOKASSETTER - 5,8 OCH 
SERVOMAX
4+1
Få den billigaste på köpet.

SIDAN 41

Brilliant EverGlow och Flowx
 
• Exceptionell polerbarhet och långvarig glans
• Flexibelt färgsystem med tre olika opaciteter
• Excellent skulpterbarhet med optimal konsistens 
 

Swedental, fredag 18 november kl 10-12
Kom och se tandläkare Cecilia Eichenholz Ömo, Birka Tandhälsa Stockholm,  
framställa högestetiska direkta fyllningar i monter B09:19.

AFFINIS
 
• Optimal konsistens
• Bättre modeller
• Första autoklaverbara avtrycket

SS WHITE GREAT WHITE GOLD/
ULTRA
6+1
Gäller allla 10-pack och 5-pack. Få 
den billigaste på köpet. 

Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 



INSTRUMENT

LM-Instruments Oy  I  Norrbyn rantatie 8  I  FI-21600 Parainen, Finland  I  info@lm-dental.com  I  www.lm-dental.com  I  Pat. www.lm-dental.com/patents

Hur definieras ett handinstruments ergonomi? Först och främst är ett halkfritt, naturligt grepp på ett instrument grundläggande. För 

det andra förhindrar en lättviktig och optimerad utformning effektivt yrkesskador. För det tredje försäkrar en god taktil känsla och ett 

lätthanterligt instrument bästa kliniska resultat. Funktionssäkerhet, slitstyrka och komfort är egenskaper som är självklara för både 

tandläkaren och patienten. Dessa är de ledande principerna för hur Pekka Kangasniemi, DDS, en av grundarna till LM-Dental™, 

definierade instrumentergonomi redan på 1980-talet. 
 

PIONJÄR INOM INSTRUMENTERGONOMI

Elastiskt, ergonomiskt ytmaterial  
och optimal kontur

- bekvämt och halkfritt grepp

Speciallegerad metallkärna

- lättviktsstruktur

- metall-mot-metallanslutning 
för förbättrad taktil känslighet

Optimal stabilitet

- utomordentlig känslighet 
och effektivitet

- enastående korrosionsbeständighet

Precisionsformade spetsar 
och finish av hög kvalitet

-ytterst vass och slät egg

Gör tandvård säker, effektiv och trevlig. 

Kom och möt oss på Swedental monter  B07:32 

SIDAN 43

LUXATOR INSTRUMENT FRÅN DIRECTA
4+1
Blanda fritt och få den billigaste på köpet.

LM ERGOSENSE HANDINSTRUMENT
7+3 

Välj fritt bland alla ErgoSense instrument. Få de 
3 billigaste på köpet.

LM EXTRAKTIONSINSTRUMENT
3+1
Få den billigaste på köpet.
Art.nr: 500021-500033,  
500037, 500040-5000045

LM RONDOPLUS SLIPMASKIN
7 125 KR 
Art.nr: 180705 

CARL MARTIN PINCETT COLLEGE 773D
4+1

Rostfri pincett med diamantspets. 15 cm.
Art.nr: 500442 

 
 
 
 

 

5 FÖR 4
BLANDA FRITT!
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like – 
betala bara för 4

ORBIS MUNSPEGEL
Art.nr: 530266-530268,  
MD016640

ORBIS HÄVEL 
Finns i small, medium, large.
Art.nr: MD072025-MD072027 

ORBIS  
EXTRAKTIONSTÅNG
Art.nr: 
MD117260- 
MD117269

ORBIS HANDINSTRUMENT
Inkl. Gracey

Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. 



PROFYLAXTANDSANERING

PROFYLAX

ARBETSSKYDD
Skanna mig!

LM ULTRALJUDSSPETSAR
3+1
Få den billigaste på köpet.

LM PROPOWER COMBILED BORDSAPPARAT
32 000 KR
Art.nr: MD031999

SIDAN 44

5 FÖR 4  
Köp 5 valfria produkter från Orbis och Like.  
Betala för 4.

TANDBORSTAR, TANDTRÅD,  
TANDSTICKOR, MELLANRUMSBORSTAR,  
SOFT INTERDENTAL PICK.

ORBIS PUTSPASTA

Art.nr: MD147775-MD147779

             ORBIS FLUORIDE VARNISH

Art.nr: MD149994

ORBIS PROTESTANDBORSTE
Protestandborste med två funktioner.

Art.nr: MD123770

ORBIS WHITE 6 % OCH 16 %

Art.nr: MD124401, MD124402

ORBIS MUNSKYDD BLÅ KL IIR
Blått munskydd med öronband. 
3-lagers klass IIR. Latexfri.
Art.nr: 620700

.

OPALESCENCE WHITENING
3+1
Blanda fritt i hela sortimentet.  
Få den billigaste på köpet.

ENAMELAST
3+1
Art.nr:  
MD166831 20-pack Walterberry, spruta
MD164247 50-pack Mint Unit Dose
MD164247 50-pack Cool Mint Unit Dose
MD164248 50-pack Bubble Gum Unit Dose

TEPES SORTIMENT
6+1
Blanda fritt i hela sortimentet. Få den billigaste 
på köpet.
Kampanjen gäller mellan 1 nov-2 dec 2022.

CCS PUTSPASTA
3+1
Art.nr: MD132283-MD132286, MD132647 Single 
dose 
MD132646, 471450-471453 Tub 60 ml

SIDAN 45

Kampanjerna är giltiga 9 november – 9 december 2022 om inget annat anges. Fler erbjudanden hittar du på plandent.se/kampanjer. 



MILJÖFINANSIERING

Plandent erbjuder olika former för finansiering. Vi anpassar lösningarna  
efter din verksamhets önskemål och behov. Allt blir omhändertaget av  
oss och du kan koncentrera dig på din praktik.

Har du funderat på leasing? Fördelarna är många.
• 100 % avdragsgill avgift, skattemässigt och resultatmässigt.
• Belastar ej balansräkningen.
• Ökar likviditeten.
• Oförändrad soliditet.
• Helhetslösning.
• Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk.
• Flexibilitet.

Prata med oss på Swedental eller boka ett möte med din närmaste  
säljare så berättar vi mer. 

Du hittar alla kontaktuppgifter i början av magasinet eller på vår webb.

FÖRDELAR MED
FINANSIERING  

Skanna mig för  
att läsa mer!

SIDAN 46 SIDAN 47

ORBIS GREEN  
PAPPERSBÄGARE
Art.nr: MD171475

ORBIS GREEN  
TANDBORSTE VUXEN
Art.nr: MD171671

ORBIS GREEN  
FLOSSER TANDTRÅDSBYGEL
Art.nr: MD171876

FYNDA I VÅR OUTLET! 
Ta vara på de produkter  

som redan finns i omlopp på  
marknaden  

Bra för både plånbok 
och miljö.

Skanna mig

Fler gröna produkter hittar du på www.plandent.se/miljo



Avsändare
Plandent AB
Box 90193
120 22 Stockholm20
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 08-546 979 00  | www.plandent.se | info@plandent.se

www.plandent.se 
Guider, inspiration, klinikreportage,  
produktinformation, nyheter, kontaktinformation  
och mycket mer. 

Och du, glöm inte att vår webbshop är öppen dygnet runt! 
plandent.se/webbshop

MISSA INTE VÅRA  
UNIKA ERBJUDANDEN,  
NYHETER OCH EVENT 
PRENUMERERA PÅ  
VÅRT NYHETSBREV


