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I-BRIDGE X
– Det här är ett av
de mest lyckade
implantat jag gjort
under min karriär,
säger Martin Fernlöf, tandtekniker
på Fernlöfs Dental
i Arvika.
Samtidigt som det är det mest komplicerade fallet jag varit med om med
tanke på de stora vinkelavvikelserna.
Att vi ändå fick till så välpassande
och estetiska broar är imponerande.

DET VINKLADE ORIGINALET

I-BRIDGE X
Välkommen till marknadens bredaste
produktsortiment och många nya
plattformar! Nu kan du beställa
implantatbroar och distanser med
vinklade kanaler på upp till 30
grader för mängder av implantatplattformar från OpenMill.
Nya plattformar hos oss är Straumann
BoneLevel på fixtur och distansnivå
samt Straumann Synocta.
Straumann är ett varumärke som tillhör
Straumann Holding AG.

Martin blev introducerad till implantatsystemet I-Bridge X för något år sedan.
– I-Bridge X fungerade fenomenalt
bra, trots att förutsättningarna för att
sätta implantaten på patienten var
mycket dåliga.
Det här är ett svårt patientfall där
tandläkaren Ornet Jephthah fick sätta
fixturerna där det fanns ben. I normala
fall hade tänderna pekat åt alla håll
men med I-Bridge X gick det att få till
en lösning.

Dina fördelar:
4 Med I-Bridge X får du en
smäckrare konstruktion utan knä.
4 Det vinklade originalet med
över 15 års klinisk erfarenhet.
4 Nu med Dynamic Abutments
broskruv och mejsel.
4 Smalare skruvkanaler på 2,4 mm.
4 Beställ via OpenMills portal
eller FTP-server.

– Resultatet för Lisa, som är en ung
person med tidigare missbruksproblem
och tandlös med protes sedan flera år,
blev över förväntan. Tack vare I-Bridge
X lösning för vinklade kanaler blev det
inte några ”knän” på bron och hon
fick ett helt nytt utseende. Uppdraget
kändes rätt omöjligt från början men
tillsammans med Forstecs duktiga
tekniker löste vi det!
Fortsättning på nästa sida

Forstec och I-Bridge X.
– Förutsättningarna
var ju mycket svåra då
det knappt fanns ben att
sätta implantaten i. Vi har
verkligen fått töja på alla
regler för att få implantaten på plats och för att
få bort underbettet. Vi
började med underkäken.
När Lisa fick prova bron
så var hon så nöjd att
hon ville ha den kvar.
Det var känslosamt för
alla inblandade, berättar
Ornet.

Fortsättning från föregående sida

Härligt att se resultatet när många har
jobbat hårt och verkligen ansträngt
sig för att det ska bli bra, konstaterar
Martin.
Beställare av implantatet var tandläkare Ornet Jephthah, på Cuspiden i
Arvika.
– Jag träffade Lisa redan när hon var
liten och kom till Folktandvården. Hon
var rädd från början och vi jobbade på
att få henne att känna sig trygg hos
mig, berättar Ornet. När jag flyttade
fick hon med tiden stora problem med
sina tänder, mestadels på grund av
missbruksproblematik.
När Ornet kom i kontakt med Lisa igen
efter flera år hade hon proteser och ett
utvecklat underbett. Hösten 2019 kom
de överens om att försöka få implantat
på plats både i under- och överkäken.
Implantatbehandlingen började i mars

2019 och var klar i januari 2021.
Ornet behövde hjälp för att komma
vidare med Lisas problematik och
tandtekniker Martin Fernlöf tipsade om

Det här hade aldrig
gått att genomföra utan
Forstecs tekniker som
lade ner sin själ i att få det att
fungera. Ibland måste man våga
gå utanför boxen för att lösa ett
speciellt fall som detta, avslutar
Ornet.

Martin började i branschen redan som 16-

Ornet jobbade först i industrin på bland

åring då en bekant tipsade om jobb på ett

annat Volvo innan han sadlade om till tand-

tandtekniskt labb i Arvika. Han utbildade

läkare 1996. Sedan dess har det blivit 14 år

sig på Statens tandteknikerskola i Stockholm.

på Folktandvården i Värmland och tio år i

Och arbetade några år på labb, för att

Norge. Han har arbetat med tandvård,

sedan jobba som labbansvarig i Olso samt i

narkosvård och även med vård för intagna på

Abu Dhabi under Gulfkriget. Så småningom

fängelse. De senaste åren har Ornet arbetat

hamnade Martin i Arvika där han startade

i Arvika och är nu anställd på Cuspiden.

eget 1992.

MARKNADENS BÄSTA GARANTIVILLKOR
Du får 30 års garanti på I-Bridge
X, OM-Bridge, I-Butment X och
OM-Abutment i CoCr och Titan
och fem års garanti på implantatprotetik i ZiOx.

Vi ersätter inte bara bron eller distansen utan täcker även kostnaden
för inköpspriset av implantatet om
implantattillverkaren inte tar sitt garantiansvar på grund av att OpenMill protetik har använts.

På protetik för kronor och broar
får du fem års garanti på alla material. Och på bettskenor får du
ett års garanti.

PARTIELLA SKELETT TILLVERKADE
I VÅRT PRODUKTIONSCENTER
Forstec har i flera år arbetat med att förfina den digitala tekniken
för att få fram lasersmälta skelett som passar varje gång.
Vi vill påstå att vi är där nu och kraftigt ökade volymer talar för det! När
supportbalkar placerats ut rätt vid
caddningen så får vi en produkt med
jämn och bra passform. Besök din
portalsida, där hittar du råd kring hur
supportbalkar ska placeras.

Du kan få en produkt du själv designat
i tre steg med olika priser, som rå,
blästrad eller färdig där vi blästrar,
polerar och elektrolytbehandlar.
Vill du inte designa själv? Då hjälper
vi dig gärna!

OPENMILLS
WEBBPORTAL
– ENKLARE KAN
DET INTE BLI!
På OpenMills portal hittar du svar
på dina frågor! Här finns information
om var i processen ditt arbete
befinner sig.
Är produkten redan producerad och
skickad med spårbarhet kan du genom
att klicka på symbolen för lastbilen få
information om var produkten befinner.
Kanske vill du titta på gamla fakturor,
de hittar du under din reskontra på
portalen.
Nytt är också att du hittar alla viktiga
dokument du kan behöva som till exempel garantivillkor, prislistor samt tips
och trix-instruktioner.
Som ny kund lägger vi alltid upp dig
med lösen till portalen. Lösen får du
via mail. Är du redan kund hos oss fick
du inloggningsuppgifter med mail den
dagen vi sjösatte vår portal. Har du inte
ditt lösen idag?
Titta på videon på forstec.se/openmill
så ser du hur webbportalen fungerar.
Tveka inte att kontakta supporten
på 010-500 61 90 så hjälper de dig att
komma igång med portalen. Du kan
också maila på support@forstec.se.
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EXOCAD BIBLIOTEK FÖR
I-PRODUKTERNA FINNS NU
Kontakta supporten för att få hjälp med att installera det
nya Exocab-bibliotektet. Här finns stora valmöjligheter med ett
antal olika vanliga scanningsdistanser inklusive original om
du föredrar det!

DEN DIGITALA HELPROTESEN
– DEN SISTA STORA PRODUKTEN
AV ANALOG TILLVERKNING HAR NU
BLIVIT DIGITAL!

PRINTADE
BETTSKENOR

Genom samarbete med IvoclarVivadent kan vi nu erbjuda Ivotion.
En disk du fräser ur som består av
både protesbasen i nedersta delen
samt proteständerna i översta skiktet.
Disken finns i A1, A2 och A3 än så
länge men här hittar vi ändå de flesta
fallen. Du gör designen själv i din mjukvara, har åtkomst till Ivoclars tandbibliotek i 3Shape, men behöver en viss
input från din tandläkare där bland
annat ansiktsbåge måste användas.
Det finns också möjlighet att fräsa

ut basen i en rosa disk separat samt
därefter fräsa proteständerna i Ivoclars
multiblock som sedan sammanfogas.
Vi hjälper dig igång så att processen
fungerar och IvoclarVivadent lotsar
dig och din tandläkare rätt för att ni
ska få ett lyckat slutresultat. Det vi
tillverkat hittills har imponerat både
vad gäller estetik och passform.
Den här tekniken är nu på plats!

Forstec har under senaste
året levererat en hel del printade
bettskenor med mycket bra
resultat.
Du kan välja mellan en klar bettskena som är lite mer rigid i sin
struktur eller en som är klar men
svagt blå och är flexibel. Flexibel
innebär att den är lite mjukare i
sin struktur och mjuknar sedan när
den hamnar i munnen och upplevs
som komfortabel. Det här är naturligtvis en smaksak, vi levererar ut
ungefär lika mycket av varje sort.
Nytt är att vi tagit fram en skötselinstruktion som följer med varje
skena. Vill du som beställer bettskenor av oss ha en lite större
volym att skicka med skenorna kan
du beställa det hos oss. Det finns
ett fält på baksidan av instruktionen du sätter din stämpel eller
ett klistermärke med information
om ditt labb. Anmäl ditt intresse
till OpenMill.
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