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Vilka är vi?

Öyvind Bjerke

Kategoriledare (Projektledare och ansvarig för de administrativa, kommersiella och 
juridiska delarna samt för den ekonomiska utvärderingen)

Kategoriansvar: Tandvård förbrukning, Ortodontimaterial, Dentala implantat, 
Pacemaker-ICD, Intervention PCI-Kärl-Neuro, Biologiska hjärtklaffar TAVI.

Mail: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Telefon:  018-611 66 97

Marianne Davidsson

Assistent (Produktspecialist kirurgiska instrument och sterilmaterial)

Mail: marianne.davidsson@regionorebrolan.se

Telefon:  019-602 45 64 

mailto:oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se
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Agenda
▪ Information om Varuförsörjningen – vilka är vi och vad gör vi?

▪ Varför upphandling? 

▪ Information om den genomförda upphandlingen
▪ Upphandlingsprocessen
▪ Kategoriteamet
▪ Målen 
▪ Resultatet

▪ Information om nya avtalen
▪ Vilka leverantörer är avtalade
▪ Nya produktgrupper 
▪ Prisskillnad mellan katalogpris och avtalat pris
▪ Prisskillnad mellan gammalt och nytt avtal

▪ Ny distributör (3PL): Apotekstjänst AB

▪ Beställning av icke tandvårdsspecifika produkter

▪ Demonstration av Varuförsörjningens hemsida

▪ Frågor och diskussion



Varuförsörjningen

▪ Samverkansorganisation mellan 5 regioner

▪ Vårt uppdrag är att förse vården och 
tandvården med förbrukningsmaterial

▪ Upphandlingar och logistik
▪ Driver ett 3PL-lager (från 1/10: Apotekstjänst AB)

▪ Styrs av en gemensam politisk nämnd

▪ Syftet är att tillvarata volym- och 
resursfördelar

▪ Ingår sedan 2019-01-01 som en del av 
Inköp & Upphandling Region Uppsala

▪ www.varuforsorjningen.se

Dalarna

Uppsala
Västman-
land

Örebro

Sörm-
land

http://www.varuforsorjningen.se/


Varför upphandlar vi?

▪ LOU – Lagen om offentlig upphandling

▪ Regelverket är likadant i hela EU

▪ Syftet med upphandlingsreglerna är att:
▪ Använda skattemedel på bästa sätt

▪ Skapa och dra nytta av konkurrensen på marknaden

▪ Leverantörerna ska ges möjlighet att tävla på samma villkor

▪ Upphandlingen ska vara transparent och likabehandlande

▪ Motverka korruption



Upphandlingsprocessen
▪ Planering (tidsplanering, kategoriteam)

▪ Analyser (Behov, Marknad, Spend mm)

▪ Kategoristrategi tas fram med hjälp av styrgruppen

▪ Leverantörsdialoger/leverantörshearing

▪ Skapa förfrågningsunderlag med kravspecifikation och 
artikelspecifikationer (tillsammans med expertgruppen baserat på 
behoven)

▪ Annonsering, minst 30 dagar

▪ Kvalificering av anbudsgivare

▪ Utvärdering av anbud (tillsammans med expertgruppen)

▪ Tilldelningsbeslut

▪ Avtalsspärr 10 dagar

▪ Avtalsskrivning

▪ Implementation av nytt avtal



Kategoriteamet
▪ Styrgrupp 6 pers

Kategoristrategi, ekonomiska beslut

▪ Örebro

▪ Christer Ohlsson

▪ Uppsala

▪ Yvonne Andersson

▪ Västmanland

▪ Per Matsson, 
Kjell Enberg

▪ Dalarna

▪ Elin Christina Lindblom

▪ Sörmland

▪ Hans Göransson

▪ Expertgrupp 17 pers
Kravspecifikation, utvärdering av anbud

▪ Örebro
▪ Camilla Larsson, Ing-Marie Lövkvist, Sabina 

Winhammar, 
Hanna Svensson Madheim

▪ Uppsala
▪ Yvonne Andersson, Pia Keskinen, 

Eva Magnusson Santimano

▪ Västmanland
▪ Per Matsson, Marina Lundberg, 

Eva Vestling Thorsell

▪ Dalarna
▪ Marianne Östman, Annika Ljung-Villén

▪ Sörmland
▪ Hans Göransson, Katarina Elg-Tomner, 

Johanna Jansson, Kajsa Palmblad, Malin 
Sjöman

Miljökemist Hanna Svartsson



Mål med Upphandlingen

▪ Sortimentsmål
▪ Att upphandla de produkter som köps mest av klinikerna och därigenom 

uppå en avtalstrohet på minst 80%.

▪ Ekonomiska mål
▪ Sänkt totalkostnad med 10%

▪ Miljömål
▪ Hårdare miljökrav

▪ Upphandla miljövänliga alternativ 

▪ Strategiska mål
▪ Enbart anta en (1) leverantör per produktgrupp/position för att öka 

priskonkurrensen.

▪ Utöka antalet produktgrupper

▪ Ta bort produktgruppen övrigt sortiment



Upphandlingen

Huvudupphandling:

▪ VF2018-0004 Tandvårdsmaterial förbrukning
▪ 140 produktgrupper

▪ 548 positioner

▪ 9 inkomna anbud

Omtag (med avbrutna och nya produktgrupper):

▪ VF2019-0009 Tandvårdsmaterial förbrukning komplettering
▪ 54 produktgrupper

▪ 114 positioner

▪ 7 inkomna anbud



Resultatet
▪ VF2018-0004 Tandvårdsmaterial förbrukning

▪ 108 produktgrupper avtalade (371 positioner)
▪ 29 produktgrupper avbrutna
▪ 3 produktgrupper överprövade (4 av 371 positioner)

▪ 8 antagna leverantörer

▪ VF2019-0009 Tandvårdsmaterial förbrukning komplettering
▪ 52 produktgrupper avtalade (107 positioner)

▪ 3 produktgrupper avbrutna
▪ 0 produktgrupper överprövade

▪ 6 antagna leverantörer

▪ Summering VF2018-0004 + VF2019-0009
▪ 160 produktgrupper avtalade (478 positioner)
▪ 8 antagna leverantörer
▪ Nya avtalen börjar gälla 2019-10-01



Resultatet

▪ Fraktfritt

▪ Huvuddelen levereras direkt från leverantör
▪ Profylax och leksaker levereras via Apotekstjänst (används även av vården)

▪ Alternativa varumärken på tandfyllnadsmaterial
▪ 2-3 olika varumärken antagna per position

▪ Stor sortimentsbredd på tandfyllnadsmaterial

▪ Många nya produktgrupper upphandlade = prispressade

▪ Produktgrupp Övrigt sortiment borttaget
▪ Storsäljare flyttade till egna produktgrupper

▪ Alla avtalade produkter har nu konkurrensutsatts = lägre priser



De nya avtalen

8 st avtalade leverantörer:

▪ DAB Dental AB

▪ Dentalringen AB

▪ Gama Dental AB

▪ Gavea Trading AB

▪ AB Nordenta

▪ Plandent AB

▪ TePe Nordic AB

▪ Unident AB



De nya avtalen

▪ Exempel på nya produktgrupper

▪ Puts & Polering av fyllningar

▪ Snap on-kanyl med borst för 

Vivapen

▪ Kariesdetektor, flaska och spruta

▪ Resinimpregnerade glasfibertrådar 

på rulle

▪ Plaststrips

▪ Pinne med adhesiv massa

▪ Kylspray dentalt bruk

▪ Färgtablett för infärgning av plack

▪ Salivtest

▪ Parotisrulle

▪ Skumgummipellets

▪ Läpp- och kindhållare 

▪ Bitkloss typ Eggen

▪ Bettregistreringsmaterial A-silikon

▪ Applikationskanyl för astringerande

medel

▪ Blandningspistoler och spetsar



Vilken skillnad gör upphandling på 
priset?
▪ Soft-Picks Advanced

▪ Katalogpris [DAB] 37 kr

▪ Avtalat pris [Gama] 12 kr (-67%)

▪ Alco gel 600ml

▪ Katalogpris [DAB] 82 kr

▪ Avtalat pris [Clemond] 10,49 kr (-87%)

▪ Sterilpåsar 75x250

▪ Katalogpris [DAB] 86,94 kr

▪ Avtalat pris [Mediq] 18,69 kr (-78%)

▪ Blandningsspetsar Xantopren

▪ Katalogpris [DAB] 924 kr

▪ Avtalat pris [Plandent] 358 kr (-61%)



Prisexempel nytt vs gammalt avtal

▪ Universalkomposit HERCULITE XRV ULTRA KAPSEL DENTIN A1 20x0.20g

▪ VF2014-0010 26,99/kapsel Nordenta

▪ VF2018-0004 13,18/kapsel Nordenta (-51%)

▪ Medel för att mjuka upp guttaperka i rotkanalen Guttasolv 13ml

▪ VF2014-0010 499,00/st DAB

▪ VF2018-0004 299,34/st Dentalringen (-40%)

▪ Matrishållare Nyström nr 1/2

▪ VF2014-0010 172,34/st Plandent

▪ VF2018-0004 88,00/st Gama (-49%)

▪ Förankringsstift Parapost P-746-3 titanstift

▪ VF2014-0010 59,95/st DAB

▪ VF2018-0004 23,64/st DAB (-61%)

▪ Kariesdetektor See-It Karies detektor Blå Spruta 5x1,4ml

▪ VF2014-0010 888,00/st DAB

▪ VF2018-0004 352,45/st DAB (-60%)



Prisexempel nytt vs gammalt avtal
Practipal

Produkt 2014 DAB/Pris 2019 Lev/Pris 2019 DAB

Komplett bricka 401 kr Nordenta/1216,00 kr 1367 kr

Halvbricka m bygel 327 kr Gama/341,00 kr 380 kr

Borr/Filställ 738 kr Nordenta/544,00 kr 606 kr

Compact borrställ 170 kr Gama/126,00 kr 139 kr

Instrumentbygel 317 kr Gama/159,00 kr 174 kr

Foamkudde 1,65 kr Gama/3,99 kr 4,39 kr

Avfallskopp 1,18 kr Gama/1,17 kr 1,30 kr

Multikopp 1,35 kr Gama/1,17 kr 1,30 kr

Pointask 1,18 kr Gama/1,17 kr 1,30 kr

Summa 1957,36 kr 2 393,50 kr              2 674,29 kr

Munspegel Rodium

Spegel 3,82 kr Gama/6,95 kr 9,06 kr

Skaft 20 kr Gama/71 kr 83 kr



Nytt logistikavtal Apotekstjänst AB



Logistikavtalet

• Från den 1 oktober 2019 är det Apotekstjänst 
Sverige AB som tar över efter Mediq som distributör 
för våra sjukvårds- och tandvårdsartiklar.

• Totalt rör det sig om varor för cirka 600 miljoner 
årligen som levereras från lagret till de samverkande 
regionerna inom Varuförsörjningen.

• Centrallagret flyttas från Kungsbacka till Uppsala.

• Transportavstånden förkortas till de samverkande 
regionernas leveranspunkter.



Vad gäller förändringen?

Produktleverantör

Extern logistik

(Mediq/

Apotekstjänst)

Godsmottagning Intern logistik
Vårdavdelning

Klinik



Vad ändras inte? 

• Samma sortiment kommer att vara upphandlat.

• Samma artikelnummer.

• Samma produktpriser. 

• Samma leveranstider.

• Artiklar sökbara på www.varuforsorjningen.se

• Varor som idag beställs direkt från leverantör (DL) ska fortsättningsvis beställas 
direkt.

http://www.varuforsorjningen.se/


Tidsplan order och leverans

• Sista order Mediq måndag 30/9 kl 11.

• Leverans senast 2/10.

• Första order Apotekstjänst tisdag 1/10. 

• Leverans senast 3/10.

• Leverans av lagerartiklar inom 48 timmar gäller före och efter bytet.

• Ordrar som restar 1/10 kommer att makuleras –ny beställning läggs mot 
Apotekstjänst.



Nyheter

• Fler leveranspunkter 
• Avesta, Enköping, Ludvika, Sala, Köping

• Vissa produkter kommer att beställas och levereras på ett annat sätt.
• Anskaffningsartiklar avskaffas

• Sista beställningsdag anskaffning från Mediq för är 12/9, leverans 2/10. 
• Frekventa artiklar kommer att lagerläggas från 1/10 på Apotekstjänst.

• Lågfrekventa artiklar kommer att beställs direkt från leverantör.

• Båda alternativen kortar vanligtvis leveranstiden med 3-5 dagar.



Från 1/10 Orderläggning Apotektjänst

•Använd regionens beställarstöd i första hand

•Vid frågor kontakta kundtjanst.atf@apotekstjanst.se

•Telefon Apotekstjänst kundtjänst: 010-184 82 20

•Fax i undantagsfall: 08-766 79 19

•www.apotekstjanst.se

•Före 1/10 ska allt beställas från Mediq

mailto:kundtjanst.atf@apotekstjanst.se
http://www.apotekstjanst.se/


Avvikelserapportering Apotekstjänst

• Reklamationer avseende leveranser från Mediq under oktober ska rapporteras till 
Apotektjänst

• Reklamationer avseende leveranser från Apotekstjänst
• Reklamationer av leveranser kommer att ske via www.apotekstjanst.se



Icke tandvårdsspecifika produkter

▪ Produkter som finns avtalade via Varuförsörjningen:

▪ Handskar (sök på handskar)  Operations- och undersökningshandskar

▪ Munskydd (sök på munskydd, finns 13 varianter) Operationsmaterial, allmänt

▪ Haklapp (sök på skvättskydd, haklapp) Pappers- och plastmaterial

▪ Förkläden (sök på förkläde) Sjukvårdsmaterial, allmänt

▪ Desinfektionsmedel Kemisk-tekniska produkter

▪ Autoklavtillbehör Steriliseringsmaterial

▪ Kompresser Förbandsmaterial 

▪ Suturer Suturer och staplingsprodukter

▪ Kirurgiska instrument Finns avdelnings instrument och operations instrument



Servetter och handdukar
Pappershandduk Dental artnr 52690 (0,11kr) borttagen

Ersatt av 53502 (0,05kr) 

Servett Dental grön artnr 54151 (0,15kr) borttagen

Ersatt av 53486 UNDERL PA 40X45CM F BRITS (0,14kr)

Ersatt av 54767 TORK/INSTRUMENTDUK 20X20CM VIT ENG (0,21kr)

Ersatt av 61415 TVÄTTLAPP PA/VISKOS VIKT 19X30CM (0,19kr)

Ersatt av 85077 TVÄTTLAPP AIRLAID 20X28CM RLE/160 (0,14kr)

Servett Dental PA/PL art nr 56765 (0,33kr) borttagen

Ersatt av 57459 (0,21kr) samma artikel

Skvättskydd 58952 (0,50kr), Haklapp 43765 (0,30kr)



Mer information på VF:s hemsida

▪ www.varuforsorjningen.se

▪ Excelfil med alla avtalade produkter

▪ Avtalade produktgrupper per leverantör

▪ Kontaktuppgifter till leverantör

▪ Kontaktuppgifter till ansvariga för upphandlingar och avtal

▪ Reklamationsblankett

▪ Söksida för alla avtalade produkter

▪ Info för vårdpersonal

http://www.varuforsorjningen.se/




Frågor och diskussion



Avtalade produktgrupper per leverantör

VF2018-0004 och VF2019-0009



Avtalade produktgrupper
DAB Dental AB

▪ Universal nanohybridkomposit för enskiktsteknik

▪ Universalkomposit av microfillhybridtyp

▪ Glasjonomercement för cementering av 
protetiska konstruktioner

▪ Sektionsmatris system

▪ Preparationsskydd

▪ Artikulationsfolie, hästskoformad

▪ Penselborste

▪ Blandningsblock

▪ Fil maskinell rensning, Sendoline S1

▪ Rotfyllnadsspetsar, kompatibel med WaveOne
Gold, Sendoline S1/S1 Plus

▪ Pappersspetsar, maskin-/filbundna

▪ Fil manuell rensning, sterilförpackad

▪ Fil manuell rensning, icke-sterilförpackade

▪ Förankringsstift

▪ Kofferdam, tunn/extra tunn/tätning

▪ Kalciumhydroxid, ca 4 st 1,5ml sprutor

▪ Sealer av Silikon 

▪ Pappersspetsar

▪ EDTA gel/lösning

▪ Micropenslar

▪ Artikulationsfolie

▪ Kariesdetektor, spruta

▪ Plaststrips



Avtalade produktgrupper
DAB Dental AB forts.

▪ Pappersspetsar för torrläggning av rotkanal, 
Sterila

▪ Kylspray dentalt bruk

▪ Mellanrumsborstar

▪ Polerare för guld och amalgam

▪ Salivsug, förnybar

▪ Parotisrulle

▪ Läpp- och kindhållare 

▪ Avtryckssked för avtryck av bägge käkarna 
samtidigt

▪ Applikationskanyl för astringerande medel

▪ Blandspetsar Grön 1:1/2:1 (avsedd för bl a 
Imprint Bite)

▪ Undersökningssonder



Avtalade produktgrupper
Dentalringen AB

▪ Medel för att mjuka upp guttaperka

▪ Polerare

▪ Desinfektionsmedel för unitens vattensystem

▪ Kil dental



Avtalade produktgrupper
Gama Dental AB

▪ Bonding - Ljushärdande fluoravgivande 
enkomponentssystem

▪ Matrisband, tunn

▪ Matrishållare, enligt Nyström

▪ Hörnmatriser

▪ Decinfektions- och rengöringsmedel för tänder

▪ Ljushärdande kalciumhydroxcid/hydroxyapatit

▪ Pastaspiral med säkerhetsfjäder, rostfri

▪ Kalciumhydroxcid, ca 2 st 1,5 ml sprutor

▪ Zinkoxidpasta, normalstelnande

▪ Eltandborstar

▪ Gel med klorhexidin

▪ Munspray, extra torr mun

▪ Sugtablett, torr mun

▪ Muntork, smörjande/salivstimulerande

▪ Tandsticka, björk smal

▪ Tandsticka, lind medium

▪ Flexibel tandsticka med mjuka borstar, böjd

▪ Tandtråd, fickförpackning ca 25m

▪ Salivrör för endo

▪ Salivsug spiral universal

▪ Bomullsrullar

▪ Spruta med kanyl komplett system m integrerat 
stickskydd

▪ Parotisblockerare

▪ Hållare för bildplattor engångs frigolit

▪ Hållare för bildplattor, flergångs

▪ Bländskydd, vinklat



Avtalade produktgrupper
Gama Dental AB forts.

▪ Tandborste för rengöring tre tandytor, rak

▪ Tandtråd med bygel dubbeltråd

▪ Färgtablett för infärgning av plack

▪ Practipal bricksystem – Halvbricka med 
instrumentbygel

▪ Practipal bricksystem – Compact borrställ

▪ Practipal bricksystem – Instrumentbygel

▪ Practipal bricksystem – Foamkudde stor

▪ Practipal bricksystem – Avfallskopp

▪ Practipal bricksystem – Multikopp

▪ Practipal bricksystem – Pointask

▪ Bettregistreringsmaterial A-silikon

▪ Munspegel, flergångs



Avtalade produktgrupper
Gavea Trading AB

▪ Muntork storpack

▪ Muntork singelpack



Avtalade produktgrupper
Ny upphandling pågår

▪ Bildplattor, hygienskydd och bitskydd till Digora
optime



Avtalade produktgrupper
AB Nordenta

▪ Universal nanohybridkomposit för emalj-
dentinskiktning

▪ Ljushärdande nanohybridmaterial med s.k
kameleonteffekt 

▪ Flytande komposit

▪ Bulkkomposit

▪ Flytande komposit för fissurförsegling

▪ Cement för temporär fyllning av kaviteter

▪ Cement för temporär fastsättning av protetiska 
konstruktioner

▪ Zink/fosfatcement för fastsättning av protetiska 
konstruktioner

▪ Cement för adhesiv teknik för kronor och broar 
inlays/onlays

▪ Etsgel och applikationskanyl

▪ Matrisband, supertunn

▪ Kemiskt härdande, Kalciumhydroxcid

▪ Fil maskinell rensning Sendoline S1plus/S5

▪ Rotfyllnadsspetsar (guttaperkaspetsar), 
universella

▪ Kofferdamklammer

▪ Zinkoxidpasta, långsamstelnande, Ref.produkt
Tubli-seal EWT

▪ SEALER av epoxy-amin-polimer (typ AH plus)

▪ SEALER av kalciumhydroxid 



Avtalade produktgrupper
AB Nordenta forts.

▪ Cement för reparation av rotkanaler

▪ Tandborsthuvuden som passar till eltandborstar 
från Oral-B

▪ Tandborstar, standard

▪ Tandborste, engångs med tandkräm

▪ Tandborste, engångs utan tandkräm

▪ Tandkräm

▪ Tandkräm känslig munslemhinna

▪ Tandkräm känsliga tandhalsar

▪ Fluorlack

▪ Munskölj special

▪ Munspray, torr mun

▪ Mungel, extra torr mun

▪ Tandsticka, plast

▪ Tandtråd, storförpackning, ca 100m

▪ Tandtråd, refillrulle, ca 100m

▪ Tandtråd med bygel enkeltråd, Y-form

▪ Puts/polerpasta Universal

▪ Salivrör rakt

▪ Salivrör rakt kort, förnybar

▪ Salivrör rakt med krage

▪ Salivsug spiral universal, storpack

▪ Salivsug platt

▪ Dappenbägare, flergångs

▪ Spolkanyler

▪ Endospolkanyl



Avtalade produktgrupper
AB Nordenta forts.

▪ Servetthållare, engångs

▪ Dentalkartong/arkivask

▪ Hållare för bildplattor engångs, papper

▪ Hållare för bildplattor engångs skumgummi

▪ Skyddsvisir - visir med diademfattning

▪ Skyddsvisir - båge med utbytbara visir

▪ Desinfektionsmedel för sugsystem, 
veckorengöring

▪ Tillbehör till Pentamix

▪ A-silikon

▪ K-silikon

▪ Avtryckssked, flergångs

▪ Medel för tillverkning av temporära kronor eller 

broar

▪ Prefabricerade temporära kronor

▪ Vax bettregistrering, prefabricerade schabloner

▪ Retraktionspasta 15-25% aluminiunklorid, kapsel

▪ Borrställ

▪ Engångskanyl för kombinationssprutor

▪ Glasjonomer för fyllningsterapi

▪ Kariesdetektor, flaska

▪ Resinimpregnerade glasfibertrådar på rulle

▪ Pinne med adhesiv massa

▪ Kofferdam

▪ Leksaker, mindre/enklare



Avtalade produktgrupper
AB Nordenta forts.

▪ Tandborste för rengöring tre tandytor, vinklad

▪ Infärgningsrondell 

▪ Skumgummipellets

▪ Bitkloss typ Eggen

▪ Practipal bricksystem - Bricka komplett

▪ Practipal bricksystem – Borr/filställ

▪ Avtryckssked för hel  käke

▪ Avtryckssked, sektionsskedar

▪ Blandpistoler

▪ Munspegel, engångs



Avtalade produktgrupper
Plandent AB

▪ Bonding - Ljushärdande självetsande 
dentinbindningssystem till ljushärdande 
kompositer

▪ Porslins-ets

▪ Matrisband, förkonturerad

▪ Artikulationsfolie dubbelsidig, rulle med 
dispenser

▪ Rotfyllnadsspetsar, kompatibel med Race

▪ Kofferdamhållare

▪ Kalciumhydroxidpasta, vattenbaserad, ca 2st 
1,2 ml sprutor

▪ Tandkräm special mot 
gingivit/bakterieväxt/antibakteriellt

▪ Salivsug spiral barn

▪ Injektionskanyler

▪ Kanyl för applicering av pasta

▪ Endodontispruta "allt-i-ett" (spruta+kanyl)

▪ Appliceringsspets

▪ Tillbehör till DAC

▪ Engångsfilter för sugsystem

▪ Retraktionstråd

▪ Depurationsinstrument

▪ Undersökningssond enkeländad rak



Avtalade produktgrupper
Plandent AB forts.

▪ Blästerspetsar Luzzani

▪ Blästerspetsar Luzzani mutter

▪ Engångskanyl för kombinationssprutor 57mm

▪ Snap on-kanyl med borst för Vivapen

▪ Leksaker, större/mer avancerade

▪ Tandtråd med bygel enkeltråd, spännbar

▪ Salivtest

▪ Kompositpolerare

▪ Putssystem för keramer

▪ Practipal bricksystem – Halvbricka med 
instrumentbygel

▪ Kronformar, transparent

▪ Kronformar, opak

▪ Rebaseringsmaterial - A-silikon för 
korttidsrebasering

▪ Rebaseringsmaterial - A-silikon för 
långtidsrebasering

▪ Rebaseringsmaterial - Hård bas

▪ Blandspetsar Gul/Blå 4:1/10:1 (avsedd för 
Xantopren Comfort)



Avtalade produktgrupper
TePe Nordic AB

▪ Flexibel tandsticka med mjuka borstar, rak

▪ Tandborstar, special

▪ Tandborste, miljövänlig, Baby

▪ Tandtråd med bygel enkeltråd

▪ Färgtablett för infärgning av plack, storpack



Avtalade produktgrupper
Unident AB

▪ Bonding - Totaletch flerstegssystem

▪ Pastaspiral utan säkerhetsfjäder, rostfri

▪ Sensorhållare, flergångs


