
Tammi-helmikuun 
EXTRA         1 • 2017

Tarjoukset voimassa 15.1.–28.2.2017 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu.Ergonomiaa

Ergonomiset  ratkaisut vastaanotoille 

Intego Ambi |  käänteentekevä uutuus,  s. 3–5
Salli |  istumisen ergonomiaa ,  s. 6–7
Unic Line S  |  valoergonomiaa, s. 8–9
Sleeper One 4   |  kivuttomaan puudutukseen, s. 10
American Eagle  |  Ota kevyempi ote! s. 11

Uutta Top dent -tuoteperheeseen 
Activa  |  bioaktiiviset tuotteet paikkaushoitoon, s. 12

Laatuvalintoja  juurenhoitoon & paikkaushoitoon

RevoS  | steriilit ja autoklavoitavat endoneulat, s. 14

All-Bond Universal |  annospakkauksissa
sidosaine, joka ei tarvitse aktivaattoria, s. 15 

Innovatiivista 3D-kuvantamista

Orthophos SL | tarkkuuden uusi taso , s. 26
3d endo | uutta juurihoidon suunnitteluun, s. 27

 
Oikomishoito, s.  24–25 
Laboratoriokampanjat, s. 34–35 
Tekninen palvelu ja huolto, sivut 36 
Matkat ja kurssit, s. 39–40

AMBI – INTEGON TÄYSKÄÄNNÖS



2 Tammi-helmikuun EXTRA   |  2017   |   HAMMASVÄLINE   |

Tammi-helmikuun EXTRA           Poimintoja  

Uutta paikkaushoitoon 

SleeperOne 4
Kynämallinen ja helppo koneellinen 
puudutusneula,  jonka kaksi leikkaavaa pintaa 
mahdollistavat kivuttoman puudutuksen.   
Lue lisää sivulla 10.

Uudelleenkäytettävät 

Revo-S & One Flare
Steriilit Juurenhoitoneulat, jotka 

kestävät uudellenkäytön, lisää sivulla 14. 

 
Uudet pakkaukset 

All-Bond Universal
todellinen universaali sidosaine, joka ei 
tarvitse aktivaattoria. Nyt uusissa 0,2 ml:n 
unidose-annospakkauksissa, lisää sivulla 15.

 

Uutta eroosion hoitoon 

Whitewash NANO
Uusi omahoidon suunhoitosarja 
eroosiopotilaille, sivulla 23. 

Tulossa 3D-kuvantamiseen 

3D ENDO
Dentsply Sirona esittelee tänä keväänä  
uuden 3D  ENDO -ohjelman.  
Lisää aiheesta sivulla 27. 

Jaksaa, jaksaa …
... alkuvuosi on uusien lupausten lunastamisen aikaa. Jaksamiseen ja hyvinvointiin on tarjolla median täydeltä  mitä 

erilaisinpia dieetti- ja trainer-ohjelmia. Kuitenkin, jos perusasiat työergononomiassa ovat kunnossa, niin jaksaminen 

ja viihtyminen ainakin jokapäiväisessä työssä on jo hyvällä mallilla. 

Innovatiivista ergonomiaa tarjoaa DentsplySironan uusi INTEGO Ambi (s. 3–5), jossa vaihdat kätisyyden 

oikeakätisestä vasenkätiseksi hetkessä, ja jossa välineet ovat aina ergonomisesti oikein sekä hammaslääkärille että 

hoitajalle. INTEGOn Ergo Motion tarjoaa myös potilaalle ergonomisesti ihanteellisen hoitohetken. 

Hammashoidon ammattilaisilla istuminen joskus pitkäänkin rasittaa niskan, hartioiden ja alaselän aluetta. Suoma-

lainen innovaatio SALLI Swing Fit -satulatuoli (s. 6–7) mahdollistaa oikeanlaisen istumisen lisäksi myös aktiivisen 

alaselän liikkumisen ja jopa syvien lihasten  treenaamisen istuntojen aikana. Uudenlaista valoergonomiaa  ja funk-

tionaalisuutta on Heka Dentalin uudessa Unic Line S -hoitoyksikössä (s. 8–9). 

Käyttömukavuutta edustavat parhaimmillaan  American Eaglen teroitusvapaat instrumentit (s.11). Terävyyden 

ja varsiosan keveyden ansiosta napakkaa puristusotetta ei tarvitakaan, mikä vähentää käsien ja ranteiden rasitusta.   

Top Dentin ACTIVA by Pulpdent on uuden ajan pysyvästi bioaktiivisuuden säilyttävä täyteaine, joka on lisäksi 

helposti työstettävä. Jos haluat saumavuodoista eroon, tutustu ACTIVAan (s.13). Biscon ALL-BOND Universal on 

korkealuokkainen, pitävä ja erittäin helppokäyttöinen sidosaine, joka ei tarvitse edes erillistä aktivaattoria (s. 15). 

Uutta endoon! MicroMegan kaikki Revo-S-juurenhoitoneulat ovat nyt kätevästi steriilipakatuissa blister- 

pakkauksissa, ja nyt ne voidaan autoklavoida ja myös uudelleenkäyttää. RevoS Sterile Kit -pakkauksessa saat kaikki 

tarvittavat juurenhoitoneulat samassa (s. 14). Denstply Sironalta on tulossa 3D-kuvantamiseen yhteyteen innovatii-

vinen 3D Endo -ohjelma – uutta ennakoivaa tarkkuutta juurenhoidon suunnitteluun. 

 

Lisää innovaatioita luvassa Kölnin IDS2017 -messuilla. Lähde mukaan! Vielä saattaa löytyä   

lisäpaikkoja nopeimmille (lisää  matkasta sivulla 39). 

Kalle

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Hammasväline kuuluu korkeinpaan AAA-luottoluokkaan,  johon yltää nykyisin  vain 3,5  %   

Suomen yrityskannasta.  Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin  

parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  
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Tee täyskäännös  – ei vie puolta minuuttiakaan.

Intego 
Ambi

Käänteentekevä UUTUUS
 

INTEGO AMBI | Ambidextrous 
Pyörähtää 15 sekunnissa oikeakätisestä 

vasenkätiseksi tai toisinpäin ilman että 

tarvitset siihen lisätilaa. 

Lisäksi samat loistavat ominaisuudet 

kuin muissakin INTEGOissa. 

Kätisyyden vaihto hetkessä  
ja ergonomisesti oikein. 

Vain  tuoli pysyy paikoillaan.  

 

INTEGO lunastaa lupaukset.

Kaikissa INTEGO-kokoonpanoissa on työaikaa ja materiaaleja säästävät 

vaivattomat automatisoidut hygieniatoiminnot. Liikesynkronoitu ergonominen 

ja erittäin mukava potilastuoli. Jalkatilaa, ulottuvuutta ja joustavuutta. 

Endoon momentinsäätö + apexmittari. 

Parasta kuitenkin  edelleen markkinoiden loistavin hinta-laatusuhde!    



LEDview Plus
Luonnonvalon kaltainen valo yhdistettynä 

erittäin tehokkaisiin LED-valoihin ja optimaalisesti 

rajattuun tarkkaan valokenttään. Luonnonvalon 

kaltaisuus helpottaa valitsemaan kruunun värin 

oikein ja on merkittävää diagnosoitaessa 

ikenen ja hampaiden värimuutoksia. 

Värialueen säätö 4600–6200 K, 7-portainen 

tehon säätö 5000–40000 LUX ja erittäin tarkka 

valokenttä (200 x 100 mm) 70 cm:n etäisyydeltä. 

Tuoli kuin divaani 
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Ergonominen potilastuoli. Mukavuutta. Stabiilisuutta.

Hygieeninen kokonaisuus. Korkealaatuiset materiaalit.

Suuret sileät ja yhtenäiset pinnat on helppo pitää puhtaana.

Ergo-Motion
Lisävarusteena saatavissa olevalla Ergo-Motion-

ominaisuudella potilastuolista saadaan vielä entistäkin 

ergonomisempi sekä potilaalle että hoitohenkilökunnalle. 

Ergo-Motionin avulla voidaan myös vanhukset ja selkä-

vaivaiset potilaat asettaa hoitohenkilökunnalle ergonomi-

seen asentoon siten, että potilas tuntee olonsa rentoutu-

neeksi. Kun Ergo-Motionissa selkäosa lasketaan vaakata-

soon nousee jalkaosa samalla ylöspäin, jolloin potilasta 

ei koskaan venytetä 180 asteen kulmaan, vaan alaselän 

luonnollinen asento säilyy.
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Intego Ambi  |   Intego Pro Ambi 

INTEGO on saatavilla myös  ns. turn-mallisena käännettävänä ver-

siona. Kännettävä INTEGO Ambidextrous  eli AMBI soveltuu sekä 

oikea- että vasenkätisille hammaslääkäreille. 

AMBI-ominaisuuden saat molempiin INTEGO-malleihin!

INTEGO AMBI -hoitokone on erinomainen ratkaisu hammashoito-

loihin, jossa samaa hoitokonetta käyttää useampi hammaslääkäri.

Napin painallus ja voit kääntää vesiyksikön imulaitteineen potilas-

tuolin pääosan ohitse toiselle puolelle 30 sekunnissa. 

AMBI-mallissa myös vasenkätiselle hammaslääkärille saadaan 

vapaasti tilaa kun vesiyksikkö ei ole hänen puolellaan. 

Tällä ratkaisulla voidaan varmistaa ergonomiset työskentelyolo-

suhteet sekä hammaslääkärille että hammashoitajalle. 

Kätisyydestä huolimatta vesiyksikkö on aina hammashoitajan 

puolella, joten potilasvälihuollot ja imulaitteiston käyttö sujuvat 

helposti.

Varaa DEMO  >  Laite- ja kalustemyynti  p. 010 588 6200

>   Esa Asikainen p. 050 310 8590  |   Jyrki Järvi, p. 050 310 8593    

     Olli Juvonen, p. 050 310 8680  |   Ari Korkalainen, p. 050 310 8685      

     Mikael Malila, p. 043 850 1483

Funktionaalinen design 

Intego   Intego Pro

Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.

Keveyttä.

Joustavuutta sekä erinomaiset 
ominaisuudet nelikäsityöskentelyyn

Turvallisuutta ja helppoutta  juurenhoitoon
INTEGO Pro -mallissa Apex-mittari

Valinnaiseen ENDO-pakettiin kuuluu yllä kuvatun momentinsäätötoiminnon lisäksi apeksin 

paikannin sekä ENDO 6:1 -kulmakappale. Apex-mittari on integroitu endo-kappaleen toimintaan.
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Salli® SwingFit 
Satulatuoli – aktiivista istumista monipuolisin säädöin

Sallin liikkuva istuin mukailee kehon liikkeitä ja erilaiset eteen 

ja sivulle tehtävät taivutukset vahvistavat alaselän, lantion alueen 

ja vatsan lihaksia. Kaksiosainen liikkumista mukaileva istuin 

aktivoi myös lantionpohjan lihaksia. 

Päivän paras kuntolaite niin miehille kuin naisillekin!
Liikkuva istuin auttaa säilyttämään selän luonnollisen notkon myös 

työtehtävissä, jotka tapahtuvat eteenpäin kurottaen. 

Erikoisuutena on istuimen leveydensäätö, joten tuoli sopii hyvinkin 

erilaisten istujien tarpeisiin, myös kapealantioiselle istujalle. 

Erilaisten säätömahdollisuuksien vuoksi tuolia suositellaan yhden henkilön 

käyttöön, jotta tuolin käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa.

•  kaksiosainen liikkuva istuin leveydensäädöllä

•  istuin nahkaa (16 väriä) tai keinonahkaa,  

kaasujousen väri kromi tai musta

•  tuolin kokonaispaino 10,5 kg, istuimen 7,5 kg (ilman lisäosia)

•  takuu 5 vuotta (kysy 10 vuoden takuusta!)

Venytteletkö selkääsi vähän väliä? Ovatko kätesi ja hartiasi rennot? 
Onko niskasi kipeä työpäivän jälkeen? 

Työpäivän aikana istutaan usein tuntikausia, ja asentoa pitäisi vaihtaa liikkumalla tai jopa seisten. 

Yhtä tärkeää on oikeanlainen ryhdikäs asento, mikä vähentää merkittävästi  selkärangan terveyteen kohdistuvia 

riskejä istumatyötä tekevällä. Työtuolin kanssa pitäisi myös olla helppo liikkua niin, että potilastyö on joustavaa,  

ja että välineiden käyttö ja niihin ulottuminen on helppoa. 

Optimaalisen istuma- ja työasennon lisäksi Salli-satulatuoli mahdollistaa joustavan, kevyen liikkumisen 

mahdollisimman ketterästi. Samalla myös syvät lihakset aktivoituvat, selkä, niska ja hartiat 

pysyvät rentoina ja verenkierto parempana. 

Istumisen ergonomiaa



Kulmakappale Top Dent 
by Sirona
Comfort-sarjan laadukkaat kulmakappaleet.

Kevyt ja kestävä titaanipäällysteinen runko.

60480      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 40 L, 1:1, sininen    

60481      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 200 L, 1:5 , punainen 

   

Turbiini Top Dent  
by Sirona
Hiljainen ja tehokas turbiini – teho 23 W. Keraamiset laakerit. 

60482      Top Dent -turbiini T2 K 

 (KaVo Multiflex -liittimeen)  

60483      Top Dent -turbiini T2 S 

 (Sirona -liittimeen)     
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Kuva 1. 

Perinteinen istuminen. 

Kun reisien ja ylävartalon välillä on 

90 asteen kulma, reisiluun pää pai-

naa lonkkanivelen kuppiin. 

Asento myös lyhentää lonkankou-

kistajalihasta, ja kireä lonkankou-

kistaja vetää alaselkää pyöreäksi. 

 

Kuva 2. 

Satulatuolilla istuttaessa lonkka on 

lähempänä neutraalia asentoa, mikä 

vähentää lonkkanivelen kulumariskiä. 

1 2

Suomalainen. 

Se aito ja 

alkuperäinen 

satulatuoli.

Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!
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Valoergonomiaa
Unic Line S -hoitokoneen suunnittelussa tavoitteena oli laadukkaista materiaaleista, kuten 

alumiinista ja lasista, valmistettu tyylikäs ja käytännöllinen skandinaavinen tuote, joka tar-

joaa miellyttävän ja rauhallisen ympäristön sekä potilaalle että hammaslääkärille. 

Unic Line S -hoitokonetta suunnitellessa on kiinnitetty erityishuomiota valaistuksen käyt-

töön ja näyttötekniikkaan: hammaslääkäri ja -hoitaja näkevät käytössä olevan instrumen-

tin tiedot ilman, että heidän tarvitsee kääntyä poispäin potilaasta, joten he voivat keskittyä 

potilaan suunhoitoon ilman häiriötekijöitä. Heka Dental kutsuu oikean valaistuksen käyttöä 

valaistuksen ergonomiaksi.

Unic Line S -hoitokoneen doriovarret on tasapainotettu siten, että käsien ei tarvitse kanna-

tella niiden koko painoa. Ne eivät myöskään aiheuta ulkoisia voimia, jotka hankaloittaisivat 

tarkkoja työvaiheita. Tasapainoiset doriovarret vähentävät käsien väsymistä ja parantavat 

työn tarkkuutta. Jousilla varustetut doriovarret lepäävät instrumenttipöydällä täydellisessä 

tasapainossa, ja erikoispitkät silikoniletkut mahdollistavat aina ergonomisesti oikean työs-

kentelyasennon.

Joustavuus edistää työssä viihtymistä. Unic Line S mukautuu vaivattomasti kaikkiin työteh-

täviin riippumatta siitä kuinka yksinkertaisia tai monimutkaisia ne ovat. Hoitajan teleskoop-

pivarsi on nopeasti säädettävissä kaksi- tai nelikätiseen työskentelyyn sopivaksi ja oikea- tai 

vasenkätiselle hammaslääkärille.

Ainutlaatuinen patentoitu pyöreä jalkakytkin on käytettävissä kaikista suunnista ja kummal-

la jalalla tahansa, joten voit valita työskentelyasentosi vapaasti. Jalkakytkin säätelee valitun 

instrumentin nopeutta ja tehoa.  Unic Line S on saatavisssa myös perinteisellä vipujalkakyt-

kimellä varustettuna. Kaikki jalkakytkimet ovat saatavissa myös langattomina.

Unic Line S

Uutuus!
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Vasen yläkuva: 

käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Vasen alakuva: 

instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on selkeä 

ja suojassa lasin alla. Helppo pitää puhtaana.

Ainutlaatuinen patentoitu 

pyöreä, langaton jalkakytkin >>

on käytettävissä kaikista 

suunnista ja kummalla 

jalalla tahansa.



Kivuttomaan 

puudutukseen 

uusi kynämallinen 

ja helppo

koneellinen 

puudutusneula
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SleeperOne 4
Koneellinen puudutusneula

DHT:n patentoitu neula, jonka kaksi leikkaavaa pintaa 

mahdollistavat kivuttoman puudutuksen 

• Mahdollistaa yksittäisten hampaiden puudutuksen

• Ei puutunutta huulta tai muuta – vain hoidettava alue puutuu

• Välitön puudutus annostelun loputtua

• Soveltuu kaikkiin puudutuksiin

• Kynämallinen, ergonominen ja helppo käsitellä

• toimii langattomalla jalkakytkimellä, jossa 4 erilaista puudutus- 

ohjelmaa, takaisin veto sekä aspiraatiotoiminnot. 

• autokalvoitava puudutusainesäiliö

• kaikki 1,7 ml tai 1,8 ml lasiset puudutusaineampullit käyvät laitteeseen

• myös muiden valmistajien neulat ovat yhteensopivia,  

mutta näillä ei voida taata kivutonta puudutusta

     Kysy lisää Laite- ja kalustemyynnistämme, p. 010 588 6200 

Matalakulmainen tekniikka 

ja kaksi leikkaavaa pintaa 

mahdollistavat 

kivuttoman piston.

Markkinoiden laajin 
kärkivalikoima! 

newtron P5 xs B-Led
Täydellinen hammaskivenpoistolaite 

Parempi näkyvyys, työskentelymukavuus ja suorituskyky! 

Tehoalueen mukaan värikoodatut kärjet. Markkinoiden laajin kärkivalikoima. 

Maksimiteho jopa 36 kHz. Todellinen tehopakkaus!

•  Itsenäinen huuhtelujärjestelmä

•  Ergonomine, helppokäyttöinen, kevyt käsikappale

•  Tehokas kärki

Uutuus!
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55 e
*44,35 e

Uutuus!

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle
Teroitusvapaat ja hyvin

kestävät instrumentit

instrumentit

Boge 513
Boge 513 -instrumentti on haan ja etualueen sirpin yhdistelmä, 

joita molempia käytetään yleisesti hammaskivenpoistossa. 

Instrumentti on kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla XP-

pinnoitusteknogialla. Toisessa päässä Boge 513 -instrumenttia 

on pidennetty alavarsi ja suora, hieman lipallinen 

työskentelyosa. Haan työskentelyosan leveys on suunniteltu 

ylläpitämään tasainen työskentelytuntuma erityisesti 

vertikaalisesti ja horisontaalisesti suuntautuvissa liikkeissä. 

Boge 513 -instrumentin saat vain American Eagle 

Instrumentsilta. 

33632  Sirppi Boge 513 XP, lila, kiinteä varsi, 1 kpl

 
33633  Vaihtokärki haka Boge 513 XP, 1 kpl

33634  Vaihtokärki sirppi Boge 513 XP, 1 kpl

BOGE 513:n saat joko 

kiinteävartisena tai irtovarrella 

ja Quik-Tip-vaihtopäillä.

Etualueen haka on sirpinomainen 

ja  hyvä kun työskennellään mm. 

etu- ja taka-alueen hampaiden 

sisäpinnoilla tai ienrajoissa, joissa 

juurenpinta on paljastunut, 

kiinteiden oikomiskojeiden kanssa

tai puhdistettaessa taka-alueen 

hampaankaulaosia.

Patentoidulla XP-pinnoitus-

teknologialla instrumentin 

metallipinta saadaan 

normaalia kestävämmäksi, 

terä entistä ohuemmaksi 

ja terävämmäksi,  eikä sitä 

tarvitse teroittaa.  

Teroitusvapaat American Eagle 

-instrumentit ovat olleet 

käyttäjien suosiossa jo pitkään.

Pyydä tuoteluettelo asiakas-

palvelustamme p. 010 588 6100 

tai lataa kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi 

Ota kevyempi ote!
Pidä XP-instrumentista kiinni 

vain kevyellä otteella. 

Älä turhaan purista.

EDUT 

+ Kevyempi ote intrumentista on ergonominen ja  

se minimoi ranne- ja käsiongelmat

+ Kevyempi ote lisää myös instrumentin käyttöikää

+ Aina terävät instrumentit säästävät työskentelyaikaa

+ Miellyttävämpi potilaalle

+ Vähentää toimepiteessä kuuluvaa ääntä;  

hiljaisempi työskentely

Poista hammaskivi 

muutamalla kevyellä vedolla 

hampaan pinnalta, 

älä murra hammaskiveä.

OHJEET

+  XP-instrumentit on suunniteltu subgingivaalisen hammaskiven 

poistoon ja juurenpintojen silottamiseen. Älä käytä instrumentteja 

marginaalisesti äläkä ylimäärien poistoon.

+  Sinun ei tarvitse muuttaa hammaskivenpoistotottumuksia;  

yksinkertaisesti vain vähemmän voimaa ja kevyempi ote.

+  XP-teknologialla terät pystytään tekemään erittäin ohuiksi, siksi  

XP-instrumentteja ei tarvitse eikä pidä teroittaa

+  Kun käytät instrumentteja oikein ja hoidat ne moitteettomasti,  

XP-instrumentit kestävät yhtä kauan kuin ruostumattomasta  

teräksestä valmistetut instrumentit, ilman teroittamista.
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UUTTA paikkaushoitoon!

176 e
*141,94 e

* Arvonlisäveroton hinta

Luontoa jäljittelevä, vahva bioaktiivinen 
paikkausmateriaali.   
Aktiivinen prosessi stimuloi täytemateriaalin 
ja hammaskudoksen yhteenkasvua.

Ei enää saumavuotoja. 

Suojaa sekundäärikariekselta. 

Top Dent Activa Bioactive 
Restorative
Voidaan käyttää bulk-fill-materiaalin tavoin. 

Säilyvyysaika huoneenlämmössä 2 vuotta.  

Ei sisällä Bisfenoli A-, Bis-GMA- eikä BPA-

johdannaisia.  

 
Top Dent Activa Bioactive Starter kit
sisältää: 5 ml automix-ruisku, kaksoisruiskun viejä, 

20 kpl sekoituskärkiä (10 kpl taivutettavalla 20G 

metallikanyylilla + 10 kpl intraoraalikärjellä).

37302 Starter kit, A1, 1 pkt

37303 Starter kit A2, 1 pkt

37304 Starter kit A3, 1 pkt

Top Dent Activa Bioactive -refillit 
37305 A1, 5 ml + 20 kpl

37306 A2, 5 ml + 20 kpl

37307 A3, 5 ml + 20 kpl

37308 A3,5, 5 ml + 20 kpl

37309 A1, 2 x 5 ml + 40 kpl

37310 A2, 2 x 5 ml + 40 kpl

37311 A3, 2  x 5 ml + 40 kpl

37312 A3,5, 2 x 5 ml + 40 kpl

Top Dent Activa  Bioactive Baseliner
Soveltuu bioaktiiviseksi alustäytteeksi ja lineriksi luokan I, II, 

III ja V paikkauksissa (joissa pulpa ei ole osallisena), 

epäsuoriin pulpan peittämisiin sekä käytettäväksi kaikkiin 

yhdistelmä- ja amalgaamipaikkauksiin.

37300 Activa Baseliner, 5 ml automix-ruisku + 20 kpl 

 kärkiä taivutettavalla 20 G metallikanyylilla.

37301 Activa Baseliner, 2 x 5 ml automix-ruisku + 40 kpl

 kärkiä taivutettavalla 20G metallikanyylilla. 

Top Dent Activa Bioactive Kids Start Kit
Opaque White -sävy lapsille.  Säilyvyys huoneenlämmössä 

2 vuotta. Ei sisällä Bisfenoli A-, Bis-GMA- eikä BPA-johdannaisia.  

37313 Activa Bioactive Kids Start kit Top Dent, 1 pkt 

  5 ml automix-ruisku Opaque white, 

 20 kpl kärkiä taivutettavalla 20G metallikanyylilla  

  ja kaksoisruiskun viejä

37314 Activa Bioactive Kids Top Dent, refilli, 5 ml + 20 kpl

Lisätarvikkeet 

37315 Activa kaksoisruiskun viejä Top Dent, 1 kpl

37316 Activa automix-sekoituskärki Top Dent, 20 kpl

ACTIVA bioaktiiviset tuotteet ovat vahvoja ja kestäviä täyteaineita. Ne vapauttavat ja sitovat enemmän kalsiumia, 

fosfaattia ja fluoria kuin lasi-ionomeerit ja perinteiset resiinimodifioidut lasi-ionomeerit. Niiden esteettiset ja 

fysikaaliset ominaisuudetovat johtavien yhdistelmämuovien luokkaa. ACTIVA  stimuloi apatiittikiteiden muodostusta 

materiaalin ja hampaan rajapintaan, mikä tiivistää saumaa mikrovuotoja vastaan.

ACTIVA-tuotteet  ovat ensimmäiset hammashoidon täytemateriaalit, joissa on bioaktiivinen resiinimatriisi, iskuja kes-

tävät monomeerikomponentit ja reaktiiviset lasi-ionomeerifillerimolekyylit, jotka jäljittelevät luonnollisen hammasku-

doksen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Tuotteet eivät myöskään sisällä Bisfenol-A -johdannaisia.



13|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |   Tammi-helmikuun EXTRA 

13 e
*10,48 e

5,50 e
*4,44 e

2,80 e
*2,26 e

12,50 e
*10,08 e

Top Dent Curve Fitted
Anatominen puuteriton nitriilikäsine, jossa peukalo on 

oikealla kohdallaan. Väri valkoinen. Karhennetut sormenpäät.

Miellyttävä pukea ja käyttää!  

Sopii erityisen hyvin silloin, kun normaalit käsineet eivät jousta 

riittävästi nivelten kohdalta. 
 

Pakkauksessa 50 kpl oikean ja 50 kpl vasemman käden käsineitä.

31971 6,5 100 kpl

31972 7,0 100 kpl

31973 7,5 100 kpl

31974 8,0 100 kpl

31975 8,5 100 kpl

        UUSI, ANATOMINEN,   
MIELLYTTÄVÄ KÄYTTÄÄ!

Anatomisesti muotoillut  käsineet 

vasemmalle ja oikealle kädelle. 

Käsivoide Top Dent
Käsivoide kuivalle ja herkälle iholle

Rauhoittaa, kosteuttaa ja ravitsee ihoa. 

Sisältää kookos- ja palmuöljyä. Mieto tuoksu.

32135 Käsivoide Top Dent, 50 ml

Top Dent -poradesinfektio
Pyörivien instrumenttien desinfiointiin

Aldehyditön ja fenoliton, 99 %:sti biohajoava käyttövalmis 

liuos. Liotusaika bakteereille ja viruksille minimi 5 minuuttia 

ja sienille maksimi 60 minuuttia.  

Älä huuhtele vedellä, anna kuivua. 

Vaihda liuos päivittäin käyttötason mukaan. 

Älä käytä alumiini-, vaski-, kupari- tai värikoodatuille 

instrumenteille. Säilyvyysaika 3 vuotta.

33667 Poradesinfektio Top Dent, 2 l

Top Dent -desinfektioliinat
Käyttövalmiit desinfektioliinat. 

Vaikutusaika 30 sekuntia.

38369 Desinfektioliina Top Dent, 100 kpl

Top Dent -timantit
Turbiini- ja kulmakappalekiinnitteiset timantit 

eri käyttötarkoituksiin

• Preparointitimantit

• Hiontatimantit

• Gold Helix -hiontatimantit

• Viimeistelytimantit

TOP DENT-tuotesarjasta löydät lisää 

tuotteita välinehuoltoon ja hygieniaan. 

Pyydä tuoteluettelo asiakaspalvelustamme, 

p. 010 588 6100 tai lataa kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi



Uutta Suomen markkinoilla!
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205 e
*165,32 e

50 e
*40,32 e

MicroMega

Revo-S-neulat valmiiksi steriilit ja nyt myös autoklavoitavat!

One Flare
Uusi joustava vaihtoehto koronaaliseen avaukseen  
Endoflaren rinnalle!
Lämpökäsitelty, joustava nikkelititaaninen neula. Steriili. 

33788 Neula 9% One Flare 17 mm/25,  

  steriili, 5 kpl 

RevoS Sterile kit
Nyt kaikki käyttövalmiina, steriilipakattuina  
ja samassa kitissä – myös uusi One Flare! 

One Flare ja Revo-S-neulat ovat autoklavoitavia  
ja kestävät uudelleenkäytön.

Uusi 5 kpl:n pakkauskoko.

Revo-S Kit sisältää yhden 5 kpl:n blisterpakkauksen 

kutakin neulaa: OneFlare, OneG, Revo-S SC1, SC2, SU

33787 RevoS Kit, steriili, 5 x 5 kpl

Tilaa nyt tai pyydä 

esittely vastaanotollesi. 

Saat samalla näytteen 

One Flaresta! 

Revo-S  
Revo-S-neulat ovat nyt monikäyttöisiä. 
Voidaan autoklavoida ja käyttää uudelleen.

Uusi pakkauskoko! 

Steriili 5 kpl:n blisterpakkaus. 

Heti käyttövalmiit

Revo-S SC1, SC2, SU -neulat

voidaan steriloida ja 

uudelleenkäyttää.

Säästää aikaa ja rahaa. 



Ensimmäinen 

todella universaali 

sidosaine  

– ei vaadi 

aktivaattoria
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139 e
*112,10 e

255 e
*205,65 e

106 e
*85,48 e

Uutta! Valmis annospakkaus

Bisco

All-Bond Universal 
Puolueettomien tieteellisten tutkimusten ja eri yliopistojen 

testaama. Todellinen universaali sidosaine, ei vaadi aktivaattoria 

edes epäsuoriin täytteisiin. 

Toimii valo-, kaksois- ja kemialliskovetteisten materiaalien kanssa. 

Valitse total-etsaava  tai itse-etsaava tekniikka. Sidostuu kaikkiin 

hammashoidon materiaaleihin. 

Lievästi hapan, hyvä selektiiviseen etsaukseen, ei aktivoi MMP-

reaktiota, kestävä sidos. Optimoitu vesimäärä, helppo haihduttaa.

36958 All-Bond Universal, refilli, 

 6 ml pullo Dr. Rolando Nunez luennoi 

Hammaslääkäripäivillä 

Hammaslääkäriseura Apollonian 

kutsumana aiheesta 

"It's all about the bonding". 

                            Nyt myös annoskapselissa!

All-Bond Universal Unit-Dose

37328 All-Bond Universal, 

 Unit-Dose, 50 x 0,2 ml

 37329 All-Bond Universal, 

 Unit-Dose, 100 x 0,2 ml

35 e
*28,23 e

108 e
*87,10 e

Theracal LC
Resiinimodifioitu kalsiumsilikaatti, 

eristysaineeksi ja pulpan kattamiseen

Kalsiumin vapautuminen stimuloi hydroksiapatiitin ja 

sekundäärisen dentiinisillan muodostumista. 

Alkalinen pH edistää paranemista. Merkittävä kalsiumin 

vapautuminen saa aikaan suojaavan kattamisen. 

Suojaa ja eristää pulpaa. Sietää kosteutta. 

Röntgenkontrasti. Voidaan laittaa sementtien ja 

täytemateriaalien alle.

37124 Eristysaine TheraCal LC, 1 g ruisku

37125 Eristysaine TheraCal LC, 4 x 1 g ruisku

Tilaa nyt tai pyydä esittely 
vastaanotollesi, saat samalla 
unidose-näytteen tuotteesta!
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Tarjous!

Osta 2 pkt SafeDon-käsineitä, saat kaupan päälle 

yhden laatikon seinätelineen.
 
Osta 5 pkt SafeDon-käsineitä, saat kaupan päälle kolmen 
laatikon seinätelineen.

11,90 e
*9,60 e

25 e
*20,16 e

Laittaisitko ilma- tai vesipuustin kärjen 
suuhusi, jos tietäisit siinä piilevän 
tartuntavaaran?

* Arvonlisäveroton hinta

Helppo vaihtaa,  hyvät adapterit!  
Crystal Tip vaatii oman adapterin. Kaikille  
yleisimmille uniteille ja kolmitoimiruiskuille   
omat  adapterit. Millaisen sinä tarvitset?   
Pyydä  asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100.

Turvallinen uutuus!

Osta 5 pussia Crystal Tip kärkiä, saat yhden 
samanlaisen veloituksetta kaupan päälle.

2 mallia: Original 95 mm  | HP 65 mm

2 pakkauskokoa: 250 kpl  | 1500 kpl 

Crystal Tip
kertakäyttöinen ilma- ja vesiruiskun kärki   

• aina käyttövalmis ja nopea vaihtaa

• ei tukkeudu, ei fuskaa tai vuoda

• ei tarvitse autoklavointia – säästöjä pesu- ja sterilointikuluissa

• säästää työaikaa ja on kustannustehokas

• CRYSTAL TIP on  ympäristöystävällistä 

 kierrätettävää materiaalia

• kaksi pakkauskokoa:  250 kpl  |   1500 kpl   

• 9 raikasta väriä:  yksiväripakkauksissa sininen  ja  

valkoinen. Värilajitelmapakkauksissa kaikki 9 väriä. 

Vinyl PF
Vinyyli, puuteriton, 150 kpl

33527 XS

33528 S

33529 M

33530 L

33531 XL

Nitril Blue PF
Nitriili, puuteriton, 250 kpl  (XL 230 kpl)

33532 XS

33533 S

33534 M

33535 L

33536 XL

Vahvat, kestävät ja puuterittomat synteettiset 
tutkimuskäsineet. Parasta hygieniaa!
Tutustu, kokeile.
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42 e
*33,97 e

23 e
*18,55 e

52 e
*41,94 e

45 e
*36,29 e

15 e
*12,10 e

Suomalainen Medrian Oy sai alkunsa vuonna 2014, kun hammashoitaja 

Riitta Pietarinen huomasi työstään puuttuvan tuotteen, joka helpottaisi 

hammashoitotyötä. Hän alkoi suunnitella uutta, työtä helpottavaa 

tuotetta. Medrian Oy perustettiin HELPien myyntiä ja markkinointia varten. 

Kehitystyön tulos on herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa. 

HELPietä viedään jo 17 maahan. HELPie sai Hammaslääkäripäivillä 

INNOVAATIO 2016 -kunniamaininnan.

Kotimainen uutuus!

HELPie 
Purutuki-kielenpidin-syljenimu

Kotimainen HELPie on kertakäyttöinen ja ergonominen yhdistelmä  

purutuesta, kielenpitimestä ja syljenimusta, joka helpottaa työtä  

ja säästää hammaslääkäreiden ja suuhygienistien aikaa. 

HELPien avulla voit työskennellä ergonomisesti yksin, koska potilaan 

suu pysyy auki koko toimenpiteen ajan ja lisäksi integroitu syljenimu 

imee syljen ja veden samanaikaisesti.  

Käyttäjäkokemusten mukaan hammaslääkärit ovat saavuttaneet 

HELPien avulla noin 10 minuutin ajansäästön potilaskohtaisesti. 

Kertakäyttöisyys vähentää kustannuksia myös välinehuollossa. 

HELPie on lateksiton.

HELPien erinomaisuus perustuu sen kolmeen toiminnalliseen ominaisuuteen:

•  Purutuki joustaa hampaiden välissä nielaisun aikana, jolloin sitä ei tarvitse ottaa pois. Potilaat 

ovat kokeneet tämän erittäin miellyttäväksi. Lisäksi leukanivelet rentoutuvat toimenpiteen 

aikana.

• Kielenpidin, jolla kieli ohjataan sivulle toimenpidealueelta. Kieli pääsee kuitenkin liikkumaan 

vapaasti kielikartion alla. Kielikartio pitää myös suunpohjan poissa toimenpidealueelta. 

• Tehokas integroitu syljenimu, jonka paikkaa pystytään tarvittaessa säätämään.

33453 Suunaukipitäjä Helpie, aloituspakkaus, 5 + 5 kpl

33171 Suunaukipitäjä Helpie M/vasen, 50 kpl

33172 Suunaukipitäjä Helpie M/oikea, 50 kpl

Komet-Timanttinauhat
Autoklavoitavat, perforoidut hiontanauhat 
approksimaalivälien viimeistelyyn

02988 2,5mm perforoitu m sininen, 10 kpl

02989 2,5mm perforoitu f punainen, 10 kpl

02990 2,5mm perforoitu xf keltainen, 10 kpl

02992 3,7 mm perforoitu m sininen, 10 kpl

02993 3,7 mm perforoitu f punainen, 10 kpl

02994 3,7 mm perforoitu xf keltainen, 10 kpl

Nohrström/Ostela porasetit
Inlay/Onlay-hiontasetti
Kaviteetin preparointiin ja viimeistelyyn

37680 Inlay/Onlay -hiontasetti TD840B, 5 kpl

kruunun ja laminaatin hiontasetti
Kruunu- ja laminaattipreparointiin

37681 Kruunun ja laminaatin hiontasetti TD 841B, 8 kpl

Komet



UUTUUS

MAAILMAN ENSIMMÄINEN KLUSTEROITU  
JUURIKANAVANASTA

• Useista yksittäisistä pienemmistä nastoista koostuva klusteroitu juurikanavanasta

• Paras mukautuvuus jokaiseen yksilölliseen juurikanavaan

• Täysin sopiva mekaanisesti preparoituun juurikanavaan

• Vahvistaa pilarirakennetta ja kiinnitys sementtiä

• Kaikki setin materiaalit ovat yhteensopivia 
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Ultradent 

3 + 1   
Osta 3 kpl Opalescence PF  -pakkauksia (8 x 1,2 ml) valintasi 

mukaan, saat lisäksi veloituksetta 1 pakkauksen 

Opalescence PF 10 % Mint (37737)

37739  Opalescence PF 16 % minttu, 8 x 1,2 ml

37736   Opalescence PF 10 % regular, 8 x 1,2 ml

37738   Opalescence PF 16 % regular, 8 x 1,2 ml

37737   Opalescence PF 10 % minttu, 8 x 1,2 ml

3 + 1   
Osta 3 kpl Enamelast -fluorilakkapakkausta, 

saat kaupan päälle veloituksetta 

yhden samanlaisen. 

39446  Enamelast 5%, ruisku, 2 x 1,2 ml

39449   Enamelast 5%, unidose, 5 x 0,4 ml
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Ainutlaatuinen teknologia, ainutlaatuinen tuntuma
• Erinomainen mukautuminen ja käsiteltävyys
• Kiillottuu nopeasti upeaan lopputulokseen
• Yksinkertainen värijärjestelmä: 5 väriä kattaa VITA-skaalan
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new:

Osta 2 Ceram.X Universal eco refil l  
pakettia, saat veloituksetta  

16 kapselin refil l paketin.
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GC Repair Kit
Vastaanotolla käytettävä pakkaus kaikkiin 

intraoraalisiin korjauksiin

Täydellinen sarja ja selkeä 

käyttöopas kaikkien rutiininomaisten 

intraoraalisten korjaustoimenpiteiden 

helppoon ja älykkääseen hoitamiseen

Tarjous!163 e
*131,45 e
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    Adhese®
 Universal

-  soveltuu kaikille tekniikoille ja dentiinipinnoille

TESTAA NYT ILMAN RISKIÄ
www.ivoclarvivadent.com/adheseuni

Yleissidosaine ainutlaatuisessa pakkauksessa

• Jopa 190 yksittäistä sidostusta 2 ml VivaPenillä*
• Suorille ja epäsuorille restauraatioille ja kaikilla etsaustekniikoilla
• Erinomaiset sidoslujuudet kostealla ja kuivalla dentiinillä
 
*Tutkimusdatan saat pyynnöstä

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB, Edustajat Suomessa: 
Pia Herrmann-Rajala, gsm 040 589 88 39, 
Katriina Kursi, gsm 040 75 75 650

Kuiva 

Osittain kuiva

Kostea

Märkä

AdheSE annons_strand_2016_FI.indd   1 2016-12-15   11:46

GC

Lohjenneiden töiden korjaamisesta on tullut rutiinia.

Siksi GC on kehittänyt Repair Kit -korjauspakkauksen: 

helppokäyttöisen pakkauksen, joka on suunniteltu lasikeraamisten, 

hybridikeraamisten, zirkonia-, alumiini-, yhdistelmämuovien- ja metallitöiden 

intraoraalisiin korjauksiin.

Tähän pakkaukseen sisältyy yleissidosaine (G-Premio BOND) sekä pohjustusaine 

(CERAMIC PRIMER II) ja opaakkeri (GRADIA PLUS).

Pakkauksen edut! Minimaalinen tuotevarasto, vain nämä 3 tuotetta riittävät kaikkiin korjauksiin

Ei hävikkiä kerta-annospakkausten ansiosta, mikä on kätevä ratkaisu etenkin silloin, 

jos ei tehdä paljon korjauksia vuoden aikana

33680  GC Repair Kit, 1 pkt

Muista myös !

GC Fuji II LC Cap
Valokovetteinen lasi-ionomeeri kapseleissa, 

pakkauskoko 50 x 0,43 g, sävyt A1–D3 

Kysy tarjousta asiakaspalvelustamme,

p. 010 588 6100

Osta kaksi EQUIA Forte Fil 50 kapselin pakkausta, 

saat EQUIA Forte Coat 4 ml kaupan päälle.

IvoclarILMO 1/2



<< Vanha amalgaamipaikka korvattiin  
Edelweiss-kruunulla.

 << Potilaalla oli laajasti eroosioituneet hampaat, mutta 
vanhoihin posliinikruunuihin ei saanut koskea.   
Lopputulos, johon potilas oli tyytyväinen. 
Dd.21, 22: uudet Edelweiss-laminaatit
Dd12, 11, 23: ienrajat paikattiin Edelweiss-muovilla.

Kuvat: HLL Kristina Peltokallio

Kaksi Edelweiss-
potilastapausta

ENNEN                                                    JÄLKEEN

ENNEN                 JÄLKEEN
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*73,39 e
91 e

*1165 e
1445 e

*314,52 e
390 e

FGMEdelweiss

Tehdasvalmisteiset nano-hybridimuoviset 
lasersintratut laminaatit ja okklusaalikuorikot

Edelweiss
Koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollista tehdä suoraan luonnollinen muoto ja hampaan elävä 

luminenssi niin helposti ja hyvin yhdessä istunnossa. 

Edelweiss-laminaattien monipuoliset käyttöalueet sekä aikaa ja kustannuksia säästävä 

menetelmä tekee niistä järkevän investoinnin potilaillesi. Vakuutu itse.

INDIKAATIOT  |  Etu-ja taka-alueen täytteet, diasteema, värjääntyneet hampaat, eroosio, 

anatomiset deformaatiot, attritio, vertikaalinen korotus, kruunun päällystäminen,  

semi-suora ja epäsuora täyte

EDUT  |  yksi käynti, minimal invasiivinen, luonnollisen näköinen, 

pitkäkestoinen, bioyhteensopiva, taloudellinen

31658 Edelweiss Veneer Starter Kit, 1 pkt

33496 OcclusionVD Starter Kit, 1 pkt

FGM-valkaisutuotteet ovat turvallisia ja hellävaraisia

ja ne voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

Estetiikkaa Brasiliasta. 

Whiteness Perfect
10 % ja 16 % karbamidiperoksidi kotivalkaisuun

Sitkeä viskositeetti. Sisältää vettä yli 20 %. Sisältää 

kaliumnitraattia, vähentää sensitiivisyyttä. Neutraali pH.

Kun hoidat vain yhden potilaan. 5 x 3 g pakkaus 

riittää 20–30 annokseen.

30332 Whiteness Perfect PF 10 % CP, 5 x 3 g

30333 Whiteness Perfect PF  16 % CP, 5 x 3 g

Kun teet runsaasti valkaisuja. 50 x 3 g 

pakkaus riittää 200–300 annokseen.

30334 Whiteness Perfect PF 10 % CP, 50 x 3 g

30335 Whiteness Perfect PF 16 % CP, 50 x 3 g

50 yksittäispa-

kattua ruiskua 

– helppo antaa 

potilaalle

GC?
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Uutuus!

Tarjous!

Osta neljä Whitewash NANO -tuotetta  

(hammastahna, hammasharja, 

suuvesi, hammaslanka) 

lahjapussissa yhteishintaan 

56 e
*45,16 e

30 e
*24,19 e

*209,67 e
260 e

NANO – uusi suunhoitosarja 
eroosiopotilaille

Whitewash strips 
Käyttövalmiit valkaisuliuskat
6 % vetyperoksidia. Liukenevat 

suussa kokonaan 20 minuutissa

31298  Valkaisustripsi, 56 kpl

Whitewash

Nano Whitening
Hammastahna
Sisältää Enamel Repair -teknologian, joka vaa-

lentaa ja remineralisoi hampaita. Sisältää fluoria 

ja ksylitolia, jotka ehkäisevät plakin muodostusta 

ja happohyökkäyksiä.

33772 Nano Whitening -hammastahna, 75 ml

Nano Whitening
Suuvesi
Sisältää Enamel Repair -teknologian, joka vah-

vistaa ja vaalentaa hampaita. Maku on erityisesti 

kehitetty niin, että suun huuhtelu on hyvänma-

kuista ja yksinkertaista.

33773 Nano Whitening -suuvesi, 300 ml

Nano Floss
Hammaslanka
Nano Floss -hammaslanka on valmistettu 

pehmeistä mikrokuiduista, jotka käytössä 

laajenevat hampaiden väleissä. 

33775 Hammaslanka Nano Floss, 25 m

Nano Whitening
Hammasharja
Hammasharja, joka ehkäisee ja poistaa vär-

jäymiä Whitening Bristle -teknologian avulla. 

33774 Hammasharja 

 Nano Whitening, 1 kpl

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi

Antaa parhaan tuloksen jo 40 minuutin käsittelyn jälkeen. 

Sisältää 35 % vetyperoksidia esitäytetyissä ruiskuissa. 

Sisältää myös kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia, mikä 

vähentää sensitiivisyyttä.

31008 Whiteness HP Blue Kit 35  %

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä 

  2 g neutraloijaa, 

 2 g Top Dam-iensuoja-ainetta  

 + tarvikkeet

Whitewash  NANO-tuotteiden  sisältämä nanohydroksyyliapatiitti  

vaikuttaa sitoutumalla kiilteeseen, minkä jälkeen se muodostaa klustereita, jotka täyttä-

vät kolot ja epätasaisuudet. Lisäksi se heijastaa valoa eri tavalla, jolloin hammas näyttää 

vaaleammalta.

Whitewash  NANO-sarjan  tuotteet pohjautuvat  edistykselliseen  Enamel Repair -tekno-

logiaan. NANO-tuotteiden etuja ovat mm. hyvä remineralisointi  ja  vihlonnan  vähenemi-

nen.  Tuotteet  eivät  sisällä  natriumlayryylisulfaattia, parabeeneja tai triklosaania.

Tehokas vastaanottovalkaisu



hammastarvikemyyjä  

Raili Kutilainen  >>

Haluatko tietää lisää  oikomishoidon tuotteista? 
Soita meille, p. 010 588 6600

<< myyntipäällikkö 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi
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595,20 e
*480 e

oikominen

PowerScope 2  |  A II-koje

Power Scope on A II-hoitoihin kehitetty yksinkertainen ja toimiva, 

suoraan kaariin kiinnitettävä Herbst-tyyppinen koje.

• valmisteluja tai kasvokaarentuubeja ei tarvita, sillä kiinnitys 

 vastaanotolla ruuveilla suoraan teräskaareen (17 x 25)

• ei suuria varastoja: yksi koko oikealle ja yksi vasemmalle  

• ei hajoa eikä pullistu suussa, sillä koje on teleskooppinen kokonaisuus 

• voima pysyy tasaisena, sillä sen lähteenä on NiTi-jousi kojeen sisällä

Vaatimukset: 1) 17 x 25 teräskaari  

  2) 8-teräsligeeraus ala 3-3  

  3) vastatorqueta alaetualueella labiaalikallistumista 

      kompensoimaan joko kaareen tai braketteihin

40280 PowerScope kit 852-016538, sis. magneetin

 pakkauksessa 5 + 5 aisaa, 1 meisseli, jatkopaloja

Uutta!  
Magneetti

Kitin osia saatavana erikseen: 

40269 PowerScope 852-016539, oikea, 1 kpl

40270 PowerScope 852-016540, vasen, 1 kpl

40272 PowerScope 855-515, meisseli sis. magneetin, 1 kpl

40275 PowerScope 855-733, jatke, 1 mm, 10 kpl

40273 PowerScope 855-728, jatke, 2 mm, 10 kpl

40274 PowerScope 855-738, jatke, 3 mm, 10 kpl

Katso Youtube-videot!

www.youtube.com/watch?v=Ze0GE9WDNv4

www.youtube.com/watch?v=dnEbGtJ0Qlw

Huom! Magneettia ei saa lait-
taa autoklaaviin, ainoastaan 
kylmästerilointi. 

10 mm    10 mm   8 mm   6 mm 

1299-1006

1299-1007

Ortho Easy PAL
Mini-implantit
Mahdollistaa kojeen kiinnittämisen palatinaalisiin ruuveihin 

ruuvamalla ja tekee kojeen poistamisesta huomattavasti hel-

pomman kuin sementoimalla kiinnitettäessä.

PAL-ruuvin asennukseen sopivat nykyiset välineet.

43898 Ortho Easy PAL, 1201A2308, ruuvi, 1,7 mm, 5 kpl

43899 Ortho Easy PAL, 1299-1001, malliruuvi, 5 kpl

43900 Ortho Easy PAL, 1299-1003, kiinnitysruuvi, 10 kpl

43901 Ortho Easy PAL, 1299-1004, kojehattu, 10 kpl

43902 Ortho Easy PAL, 1299-1005, jäljennöshattu, 10 kpl

43903 Ortho Easy PAL, 1299-1006, meisseli kiinnitysruuville, 1 kpl

43904 Ortho Easy PAL, 1299-1007, käsiväännin, 1 kpl

43897 Ortho Easy PAL, 1299-0007, Smart Drive, kiinnitys   

 ruuvimeisselille, 1 kpl



Soveltuu myös implanttien ja ruuvien 
asentamiseen tehokkaan 
vääntömomentin ansiosta!
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Gishy Goo
Brakettien suojapasta

Nopea apu kiinteiden kojeiden aiheuttamiin hankaumiin. 

Hyvänmakuinen.

• Vähentää kalliita hammaslääkärikäyntejä

• Silikonia, joka kovettuu hankaavan kiinnikkeen ympärille 

liimautumatta

• Pysyy hyvin eikä irtoa syödessä tai juodessa

• Tarjoaa pysyvän suojan potilaan huulille ja poskille

46578 Suojapasta Gishy Goo 500-059, 

 luonnonvalkoinen, 10 ruiskua

46684 Gishy Goo/Plackers Ortho -lehtiö

                     Tilaa uusi potilasesite!

Mini Uniko Mun.f Easy
Kompakti kirurginen moottori

• hiiliharjaton LED valollinen mikromoottori, 400–40 000 rpm

• steriloitavat moottori, letkut ja liittimet

• max. 80 Ncm vääntömomentti

• peristalttinen pumppu (max. 90 ml/min)

• 10 tallenettavaa muistipaikkaa asetuksille

• luotettava

• tehokas

• helppokäyttöinen

• kilpailukykyinen hinta

52640 Mini Uniko Easy (MUN F), 

 kirurginen porayksikkö

Purista pieni määrä 
Gishy

 
Goota ruiskusta 

sormellesi.

Sekoita sormien välissä 
10 sekunnin ajan. 

Paina välittömästi hankaavaan 
kohtaan ja muotoile. Odota, 
että massa jähmettyy. 

Helppo ja yksinkertainen käyttää

Oikomispotilaille 

kotihoitoon

Nikkelivapaa

Mini Sprint
Yhtenä kappaleena valmistettu braketti, 

jonka materiaali on nikkelivapaata. 

Selvät viitteet ja merkinnät.

Roth 018, 10 kpl pakkauksissa.

Tuotenumerot 44304–44322

Micro Sprint
Maailman pienin braketti

Roth 018, yhden potilaan seteissä.

44680 MicroSprint 706-1094 kit iK, 20 kpl  (K=koukku)

44681 MicroSprint 706-1094 kit 3K, 20 kpl

44682 MicroSprint 706-1094 kit 3-5K, 20 kpl



Potilasasettelu on nopeaa ja yksin-
kertaista ja näyttö ohjaa prosessia.  
Turvallinen ja helppokäyttöinen ja auto-

maattisesti kääntyvä  3D Flat Panel -sensori. 

Kolmikohtaisen kiinnityslaitteen ansiosta 

potilaan asettelu on yksinkertaista ja nopeaa 

– ainutlaatuinen purutikku kertoo heti 

potilaan oikean pään asennon. 

ORTHOPHOS SL:n Easy Pad -kosketusnäyttö 

opastaa ja ohjaa koko kuvantamisprosessia.

ORTHOPHOS  SL

Kysyimme käyttäjiltä mitkä ovat kokemukset 
Orthophos SL:n käytöstä ja ominaisuuksista

Käyttäjäkyselyyn vastasivat Dent Hammasklinikalta  

EHL Seppo Pesola ja hammashoitaja Tiia Pesola. 

Käytämme Orthophos SL:n  sekä perustutkimuksiin että vaatiiviin indikaatioihin, kuten  retentoi-

tuneet hampaat, purentafysiologiset ongelmat, epämääräiset kiputilat, tulehduksien kartoitus, 

implantoinnin suunnittelu ja implanttikontrollit. Tarkuudestaan johtuen Orthophos SL on leu-

kanivelkuvauksissa kaikissa osa-alueissa huomattava parannus entiseen. 

Sidexis 4 -ohjelmisto ja Orthophos SL ovat toimiva ja helppokäyttöinen kokonaisuus ja laitteiston 

käyttö on kuvaustilanteissa selkeää. Potilasasettelun toteuttaminen on helppoa ja anatomiset yk-

silöllisyydet on helpompi huomioida tässä uudessa laitteessa. 

Kuvatarkkuudesta johtuen kuvaus tukee kliinistä arviointia 

huomattavan paljon. Aiempi panoraamalaitteemme oli 

toimiva, mutta jo kauan palvellut. Uuden Orthophos SL:n 

myötä kuvanlaatu on huipputarkka ja muutos meidän 

tapauksessa on ollut merkittävä. Olemme ehdottomasti 

tyytyväisiä Orthophos SL:n hankintaan. 

Suosittelisitteko tätä laitetta myös kollegoillenne?

Ehdottomasti. 

Dent Hammasklikka Rovaniemellä on nykyaikanen ja alan 

uusimman tekniikan omaava kahden huoneen vastaanotto, 

joka tarjoaa perus- ja erikoishammaslääkäripalvelut.
EHL Seppo Pesola
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Orthophos SL

Loistavat  ominaisuudet

Tuo kuvantamisen uudelle tasolle!

Isommat kenttäkoot.
5 x 5,5 cm:n, 8 x 8 cm:n ja 11 x 10 cm:n 3D-kuvat. 

Erittäin matalat säteilyannokset.

Loistava tarkkuus, sillä otettu röntgenkuva 
siityy suoraan digitaaliseksi kuvaksi ilman välivaihetta.  
Automaattinen  valotuksen esivalinta ja kuvankäsittely 

takaavat selkeän kontrastin ja erittäin terävät, tarkat kuvat. 

Interaktiivinen Sharp Layer (SL)
Tuhansista kuvista valikoituu hoitotuloksen kannalta paras kuva. 

 
Helppo päivittää (mm. kefalo) ja kytkeä palvelimelle ja verkkoon. 

Kuvantamiseen
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Tulossa uutta endoon!

SIDEXIS 4 potilaan kuvantamisdatan  hallintaan. 
Kaikki potilaan kuvat yhdellä kertaa  TIMELINE-haulla samaan näkymään. 
Voit poimia tai yhdistellä kuvat aina kulloisenkin hoidon tarpeen mukaan!

SIDEXIS 4 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla yhdellä ohjelmistolla 2D ja 3D -kuvantamis-

tiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä  potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsittelyssä sekä arkistoinnissa. 

Se tukee ja ohjaa kaikkia Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vastaanotolla ja yhdistää ne laitteiden 

ohjaamiseen sekä implantologian suunnittelutohjelmistoihin ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

Näiden lisäksi se tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digitaalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa 

(kuten CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edellyttämät suunnittelustandardit.

Kysy meiltä  kuinka voit hyödyntää sekä 3D-kuvantamista että CERECiä tuottavasti ja helposti. 
Janne Ruokola, p. 050 310 8595   |  Arttu Lahtinen, p.  050 310 8581   
Olli Juvonen, p. 050 310 8680  |  Esa Asikainen, p. 050 310 8590

+ SIDEXIS 4

3D ENDO – suunniteltu parantamaan hoidon laatua
• aktivoidaan röntgenkuvasta juurihoidettava hammas

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

Tiedä enemmän! 3D ENDO – ohjelma jolla ennakoit
• arvioi neulan työpituudet ja kaviteetin avaussuunnat

• paikallista kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• suunnittele optimaalinen kulku kanavaan ja käytettävä loppuinstrumentti

Intuitiivinen tapa analysoida KKTT-kuvadataa
• yksinkertainen ja johdonmukainen menetelmä kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa

• nopea ja helppo käyttää

Dentsply Sironan

INTEGROIDUT 
DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

3D ENDO
INNOVAATIO JUURENHOITOON



teksti ja kuva: Dentsply Sirona
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CEREC -järjestelmä mahdollistaa yhden istunnon tehokkaan ja turvalli-

sen hammashoidon. Järjestelmä mahdollistaa potilaan hoidon keramialla 

(paikka tai kruunu) tai tai jopa zirkonialla (kruunu tai silta) yhdellä poti-

laskäynnillä. CERECin ansiosta epämiellyttävä perinteinen jäljentäminen 

on turhaa eikä tarvetta ole myöskään väliaikaisille ratkaisuille yhdellä 

puudutuksella.  Tämän tyyppinen hoito on juuri sitä, mitä potilas haluaa. 

Tieto perustuu tutkimukseen, missä haastateltiin 3 700 potilasta 6 maasta. 

Hiljattain tehty massiivinen, kansainvälinen, potilastutkimus osoitti sel-

keästi, kuinka valtaosa potilaista haluaisi hoidon ensimmäisellä ham-

maslääkärikäynnillä. Tutkimus tehtiin Saksassa, Brasiliassa, Ranskassa, 

Italiassa, Japanissa ja Kiinassa ja tulokset olivat kiistattomat. 

Saadakseen yhden käynnin hammashoitoa, moni on valmis mat-
kustamaan jopa kauemmas. Näin ollen valtaosa on valmis vaihta-
maan hammaslääkäriään, saadakseen parempaa, turvallisempaa 
ja nopeampaa hoitoa.  Vastaajista 66 % oli valmis näinkin radikaaliin 

toimenpiteeseen. 

Globaali toive: Yhden käynnin hammashoito
Tarkempi tutkimuksen tarkastelu osoittaa, että yhden istunnon ham-

mashoito on juuri sitä, minkä potilas kokee modernina hammashoito-

na. Saksassa tätä mieltä on 80 % vastaajista ja Ranskassa, Italiassa ja 

Kiinassa jopa 90 %. 

Matkustaminen kauemmaksi, ”modernille” hammaslääkärille ei olisi 

ongelma. 62% saksalaisista haastatelluista olisi valmis tähän, Italiassa 

vastaava luku oli 81 % ja Ranskassa 75 %.  

Kruunu yhden istunnon aikana on potilaalle tärkeää.
Yhden käynnin hammashoito koetaan niin tärkeänä, että 83% ita-

lialaisista olisi valmis vaihtamaan hammaslääkäriään; 66 % sak-

salaisista olisi valmis tekemään saman. 

Mielenkiintoista on myös se, että potilaat ovat valmiita maksamaan 

enemmän tällaisesta hoidosta. Brasiliassa 82 % ja Kiinassa 83 % ovat 

valmiita maksamaan enemmän yhden käynnin hammashoidosta. 

Ranskassa luku on 70 % ja Saksassa ja Japanissa 50 %.

Globaali tutkimus: 

Potilaat haluavat tulla 
hoidetuksi yhdellä käynnillä

CEREC kohtaa potilaan tarpeet
Tulokset osoittavat, että CEREC on juuri se ratkaisu, minkä potilas 

haluaa. Tähän on useita syitä: Yksi merkittävä syy on paikallispuu-

dutuksien määrä. Yksi hoitokerta, yksi puudutus! 

Perinteinen jäljentäminen koetaan epämiellyttävänä eikä tarvetta 

ole enää väliaikaisille ratkaisuille, kun CERECillä saadaan yhdellä 

hoitokäynnillä tehtyä keramisesti rakennettu ratkaisu potilaan 

suuhun.  
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Parempaa hammashoitoa 
yhdellä hoitokäynnillä 
potilaidesi hyväksi
 
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy yksikertaisesta jäljentämisestä, helppokäyttöisestä 

ja pitkälle automatisoidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yhdellä käynnillä. Tämä on mahdollista 

nopealla ja helppokäyttöisellä Omnicam-suukameralla sekä intuitiivisellä hyvin pitkälle automati-

soidulla CEREC-ohjelmistolla ja kaiken kruunaa nopea n. 10 min kestävä jyrsintä.

Tällöin vastaanotolla voidaan aidosti korvata isot taka-alueen muovipaikat kestävämmällä keramialla.

Nopeimmillaan keramiaa voidaan tehdä jopa alle 60 min istuntoajalla!

Tarkkuus ja laatu  |  CEREC on tutkitusti ja todistetusti erittäin tarkka ja kestävä hoitoratkaisu. Tä-

män osoittavat 30 vuoden kokemus ja useat sadat kliiniset tutkimukset.  CERECillä tehdyt täytteet ja 

kruunut ovat esteettisesti kauniita ja erittäin tarkasti istuvia. Tämä on nopean ja tarkan jäljennöksen, 

helpon ohjelmiston ja yksityiskohtaisen jyrsinnän ansiota. 

Monipuolisuus  |  Voit valita itse teetkö itse keraamisen paikan ja implantit omalla vastaanotolla ”In-

House” tai pelkän digitaalisen jäljennöksen ja loput yhteistyössä hammaslaboratoriosi kanssa. Voit 

laajentaa käyttöä myöhemmin myös implanttiohjureihin sekä oikomisen jäljentämiseen.

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettiasi kuvausyksiköstä kokoonpanoon joka vastaa vaa-

tiviinkin implantologisiin tarpeisiin. Sekä nyt myös zirkoniakruunuihin ja siltoihin sekä oikomisen 

jäljennöstarpeisiin.

Yhteensopivuus  |  CERECin yhteensopiva tuote- ja materiaalikirjo on erittäin laaja. Voit valita tar-

peitasi vastaavat tuotteet eri valmistajilta. Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 

CEREC

paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CAD/CAM
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Paikkaushoitoon ja keramiaan

CERECillä parannat vastaanottosi 
paikkaushoidon laatua

Isot taka-alueen muovipaikat saadaan korvattua 

kestävämmällä keramialla helposti, nopeasti ja 

mukavammin myös potilaan näkökulmasta.

Markkinoiden monipuolisimmat indikaatio- ja 

laajin materiaalivalikoima inlaystä, taka-alueen 

zirkoniasiltoihin ja implanttikruunuihin. 

Kaikki tämä on mahdollista yhdessä istunnossa, 

ilman väliaikaisia paikkoja, perinteistä jäljennöstä 

ja useita käyntejä.

CEREC-järjestelmään voidaan liittää nyt myös 

markkinoiden nopein zirkonian sintrausuuni, 

jolla valmistat nyt myös zirkoniakruunut ja sillat 

omalla vastaanotollasi yhdellä istunnolla. Zir-

koniakruunujen sintrausaika on vain 10–15 min. 

Samalla uunilla tehdään zirkonian sintraus sekä 

kiiltopoltto, jonka kesto on n. 10 min.

Speed Fire  
– markkinoiden ainoa uuni, 

joka yhdistää sintrauksen 

ja kiiltopolton. 

Lisää SpeedFiresta 

sivulla 45.

Implantologiaan

CERECissä on markkinoiden laajimmat indikaatiot digitaaliseen ham-

mashoitoon. Samaa laitteistoa, jota käytät paikkaushoitoon voidaan 

käyttää myös implantologiaan.

CEREC on ainoa järjestelmä, jota voidaan 
käyttää implanttihoitoihin kokonaisvaltaisesti 
suunnittelusta, kirurgisiin ohjureihin 
ja aina lopullisiin implanttikruunuihin.

CERECissä purennallisesti suunniteltu kruunu ja jäljennös saadaan 

siirettyä helposti Sironan Galaxis -implanttisuunnitteluohjelmistoon. 

Tämän perusteella tehdään implanttisuunnitelma, jossa huomioidaan 

aikasemmin suuunniteltu proteettinen lähtökohta.

Implanttisuunnitelman perusteella valmistetaan poraohjuri, joka jyr-

sitään omalla vastaanotolla. Tällä saavutetaan paremmin asemoituja 

implantteja sekä parempia proteettisia lopputuloksia. 

Ohjurin hinnaksi tulee n. 60 euroa.

Tämä on nopea, helppo ja turvallinen tapa tehdä implanttikirurgiaa 

proteettislähtöisesti omalla vastaanotolla. Kun implantti on asemoitu 

oikein, on lopullinen kruunu helppo valmistaa CERECillä omalla vastaan-

otolla. Implanttikruunut saadaan tehtyä ruuvikiinnitteisenä implantti-

valmistajien omien alkuperäisten titaanijatkeiden päälle. 

Nopea ja kustannustehokas tapa lopullisiin implanttikruunuihin.
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Oikomishoitoon

Nyt CERECiä  voidaan hyödyntää 
myös oikomishoidossa!

Osana kokonaisvaltaista hoitoa CERECillä voidaan 

ottaa erittäin tarkat kokoleuan jäljennökset myös 

oikomishoitoa varten. 

Erillinen CEREC Ortho -ohjelma on itseohjaava ja erit-

täin helppokäyttöinen. CEREC Ortho voidaan asentaa 

kaikkiin CEREC Omnicam-laitteisiin, mm. kätevästi huo-

neesta toiseen siirreltävään CEREC Flexible -pakettiin 

(CEREC AF & Omnicam).

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös lukuisiin 

oikomisen suunnitteluohjelmistoihin,  kuten Invisalign.

Oikomishoito täydentää CERECin jo ennestään laajaa 

indikaatiolistaa, ja tarjoaa laajimmat indikaatiot help-

poon kokonaisvaltaiseen hoitoon potilaidesi hyväksi.

Digitaaliseen jäljentämiseen

Tarkat digitaaliset jäljennökset mahdollistavat potilaalle oikein istuvan protetiikan. 

APOLLO DI  + OMNICAM on oikea  avoin järjestelmä, 
kun tarvitset tarkkoja digitaalisia jäljennöksiä  
yhteistyöhön hammaslaboratoriosi kanssa. 

Sirona on valmistanut suukameroita digitaaliseen jäljentämiseen jo 30 vuoden ajan.  

Sironan suukameroilla kuvatut työt on helppo lähettää myös hammasteknikolle valmistettavaksi, 

mikäli et tee itse jyrsintää omalla vastaanotollasi.  Valittavissa on kaksi erilaistaa suukameraa 

pelkkään digitaaliseen jäljentämiseen. Myös jokainen CEREC-järjestelmä on jo itsessään myös digi-

taalinen jäljennin ja siten loistava valinta vahvaa laboratorioyhteistyötä varten. 
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Uutuus!

Yhdellä käynnillä – nyt myös

zirkonia
yksinkertaisesti ja nopeasti 

Speed Fire  
– markkinoiden ainoa uuni, joka 

yhdistää sintrauksen ja kiiltopolton 

Digitaalinen jäljennös
Hylkää perinteinen jäljennös ja säästä 
potilastasi. Ota digitaalinen jäljennös pienellä 
CEREC Omnicam-kameralla, joka tuottaa 
värijäljennöksen ilman kontrastiaineita. 
Tarkkuus ja luonnolliset värit tekevät 
skannauksesta helpompaa, intuitiivisempaa 
ja ergonomisempaa kuin koskaan ennen.
 

Suunnittelu
Jäljennöksen tarkastamisen ja analysoinnin 
jälkeen CEREC-ohjelmisto antaa erinomaisia 
restauraatioehdotuksia.
Tämä säästää aikaa suunnittelussa mahdol-
listaen nopean siirtymisen jyrsintävaiheeseen. 
Sinä hyödyt myös yksinkertaisesta, helppo-
käyttöisestä  ja selkeästä käyttöliittymästä.

Jyrsintä/ Hionta 
UUTTA! Kuivajyrsintä.
CEREC-jyrsintä- ja hiontayksikkö sekä 
CEREC-ohjelmistot on optimaalisesti synkro-
noitu toisiinsa. Ohjelmassa aiemmin suunni-
teltu ja jyrsitty restauraatio on erittäin tarkka, 
mikä takaa lopputulokselle sileän pinnan sekä 
erittäin hienot fissuuramuodot.
 

Sintraus ja viimeistely 
UUTTA! Zirkoniat täyteen muotoon
Zirkonia-kruunut ja -sillat sintrataan ja vii-
meistellään kompaktissa CEREC SpeedFire-
uunissa, jonka induktioteknologia mahdollis-
taa ennennäkemättömän lyhyet sintraus- ja 
polttoajat. Käyttö on helppoa ja yksinkertaista.

CEREC Zirconia-blokit 
on esivärjättyä ja läpikuultavaa zir-
koniaa. 
Ei tarvitse erillistä värjäystä. 
Kaksi kokoa: Mono L ja Medi S.
Saatavana 10 VITA-värisävyä.

CEREC Zirconia workflow

SKANNAUS SUUNNITTELU JYRSINTÄ/HIONTA
SINTRAUS +
VIIMEISTELY

SINGLE
VISIT.

UUTTA!
kuivajyrsintä

UUTTA!
täyszirkonia
kruunu

Kuvittele, että voisit tarjota potilaallesi mahdollisuutta paikkaus-

hoitoon kaikilla perinteisillä materiaaleilla ja tämä vain yhdellä 

käyntikerralla. Samalla kertaa voisit tarjota myös implantti- 

ja oikomishoitoa. 

 
Millaiset mahdollisuudet tämä avaa vastaanotollesi? 
Lisää tehokkuutta, lisäarvoa ja turvallisuutta. 
Myös potilaallesi. CERECin kanssa tämä onnistuu   

– nyt myös zirkoniatyöt ja e.maxin kristallisointipoltto.
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KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

LEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

Hammaslaboratorio MDH Suomi Oy 
palvelee hammashoidon ammattilaisia 
tuottamalla ja valmistamalla 
kaikkia yleisimpiä hammasteknisiä töitä. 

Digitaalinen jäljennös 
on myös meille jo arkipäivää. 

Tilausten vastaanotto ja myynti 

p. 020 735 1711, tero.roine@mdh.fi
Hammaslaboratorio MDH Suomi Oy  
Porttikaari 20, 01200 Vantaa 

Tilausohjeet, tilauslomakkeen sekä 
ajankohtaiset tarjouksemme löydät 
myös kotisivuiltamme osoitteesta 
www.mdh.fi

Toimintamme perustuu laatuun, turvallisiin ja tunnetuihin 
materiaaleihin, hyvään palveluun ja järkevään hintaan. 

Laatuumme sisältyy myös hyvä saatavuus, 
hallittu tuotantoprosessi, nelinkertainen laaduntarkistus 
sekä nopea ja varma toimitus. Panostamme yhteistyöhön.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää. 

Tero Roine

Kun valitset Hammasvälineen 

yhteistyökumpaniksesi voit luottaa 

siihen, että vastaanottosi aukeaa 

sovittuna päivänä, ja voit aloittaa potilastyön 

suunnitelmiesi mukaan.

Hammasväline on rakentanut satoja vastaanottoja 

historiansa aikana. Hoidamme vastaanoton suunnittelun 

rautaisella ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella. 

Pystymme neuvomaan niin tilojen valinassa kuin teknisissä ratkaisuissakin.  

Samalla osaamisella autamme sinua löytämään juuri oikeat laitteet omiin tarpeisiisi. 

Jokainen projekti on oma matkansa, jonka kuljemme kanssasi alusta loppuun.  

Kun vastaanottosi on valmis, koulutamme henkilökuntasi niin, että he 

osaavat käyttää toimittamiamme laitteita. 

Tarjoamme lisäksi rahoitusratkaisuja laitteiden hankintaan 

yhteistyökummpaneidemme kautta.  

vastaanoton suunnittelu
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10 e
*8,06 e

30 e
*24,19 e

75 e
*60,48 e

130 e
*104,84 e

150 e
*120,97 e

100 e
*80,64 e

Laboratorioon

Vertex | Akryylit

87389 Vertex-keittoakryyli, jauhe, pinkki, 1000 g, 70 e (*56,45 e)

87390 Vertex-keittoakryyli, neste, 500 ml, 30 e (*24,19 e)

88162 Vertex-keittoakryyli, jauhe, kirkas, 1000 g, 70 e (*56,45 e)

88641 Vertex-keittoakryyli, jauhe, pinkki, 4 kg, 195 e (*158,87 e)

81480 Vertex-kylmäakryyli, neste, 1000 ml, 70 e (*56,45 e)

87386 Vertex-kylmäakryyli, neste, 250 ml, 25 e (*20,16 e)

82252 Orthoplast-kylmäakyyli (oikominen), neste, kirkas, 500 ml, 45 e (*36,29 e) 

82253 Orthoplast-kylmäakryyli (oikominen), neste, punainen, 500 ml, 45 e (*36,29 e)

82254 Orthoplast-kylmäakryyli (oikominen), jauhe, 1000 g, 85 e (*68,55 e)

Hydrogum 5 | Hydrocolor 5
Alginaatit

21657 Hydrogum 5, alginaatti, 453 g

22729 Hydrocolor 5, alginaatti, 453 g

Putty-silikonit

23022 Zetalabor putty, 5 kg + 

 Indurent gel, 60 ml

20928 Titanium putty, 5 kg + 

 Indurent gel, 60 ml

Elite Rock
22541 Elite Rock Cream, 25 kg

22993 Elite Rock Sandy Brown, 25 kg

23037 Elite Rock White, 25 kg

Elite Master
23122 Elite Master 

 Desert Sand, 25 kg

23229 Elite Master 

 Sandy Brown, 25 kg

23123 Elite Arti Fast, 25 kg

Zeta 7
Jäljennöksen desinfiointiaine

23126 Zeta 7 Spray, jäljennöksen 

 desinfiointiaine, 750 ml 

23127 Zeta 7, jäljennöksen 

 desinfiointiaine, 1 l

Vertex Zhermack
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349 e
*281,45 e

tarjous
Osta BDT-kipsinsaostusallas, saat veloituksetta kipsin-

saostusaltaan pussit (25 kpl), BDT DentaFLockTabs 

kipsinsaostusaltaan desinfiointitabletit (25 kpl) ja 

DentaFLockTabs -tabletin pidikkeen.

110 e
*88,71 e

79 e
*64,37 e

93 e
*75 e

Soita ja kysy lisää!  
Laboratoriomyynti, p. 010 588 6400

Laboratoriotarvikemyyjä 

Jaana Ahlroth (tilaukset)  >>

<< Aluepäällikkö Kaija Rappu  

p. 043 825 9475

(tuotetiedustelut)

* Arvonlisäveroton hinta

BDT Dental
Kipsinsaostusallas

Helppokäyttöinen ja toimiva kipsinsaostusallas estämään 

kipsilietteen pääsy viemäriputkistoon.

22627 BDT-kipsinsaostusallas

23060 BDT-kipsinsaostusaltaan 

 pussit, 25 kpl

23327 BDT DentaFLockTabs, 

 kipsinsaostusaltaan  

 desinfiointitabletti, 25 kpl

23384 DentaFLockTabs -tabletin 

 pidike, 1 kpl 

BEGO-rankakurssi 
5.–7.4.2017  |  Turku
Hammasväline Oy ja Bego järjestävät erikoishammasteknikoille 

ja hammasteknikoille rankaproteesikurssin

Kurssin hinta 650 euroa (sis.alv.) sisältäen luennot, kurssimateriaalin 

ja torstain illallisen. Majoitus ei sisälly hintaan, mutta Hammasvä-

lineen kautta voi tiedustella hotellivaihtoehtoja. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.2.2017.

Laadukkaat 
keramiauunit Ivoclarilta!

19,90 e 14,90 e
*16,05 e *12,02 e

Pala Mondial
Hammassarjat – kokeile veloituksetta!

Oletko kiinnostunut Heraeus Kulzerin Pala Mondial 

hampaiden veloituksettomasta kokeilujaksosta 

laboratoriossasi?  Soita ja kysy lisää.

Etusarjat

Mondial 6

Takasarjat

Mondial 8

Heraeus 
Kulzer

IPS e.max Press MT 

Prässinapit Medium Translucency

IPS e.max Press MT -prässinapit, 5 kpl/pkt

IPS e.max Press MT -prässinapit L, 3 kpl/pkt

IPS e.max Press LT -prässinapit, 5 kpl/pkt 

IPS e.max Press HT -prässinapit, 5 kpl/pkt

Ivoclar 
Vivadent
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tekninen palvelu & huolto

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa ja käytämme tehtaiden 

alkuperäisosia.  Ammattitaitomme takaa, että laitteesi toimivat ja että huollot tehdään koko-

naisedullisesti. 

PALVELUPAKETIT: 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT  

hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille ja  

hygienialaitteille, ortophantom- ja muille röntgen- 

laitteille sisälten laadunvarmistustuksen*.

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET   

Intraoraaliröntgenlaitteiden laadunvarmistusmittaus, 

*STUKin ja muut viranomaismääräysten mukaiset  

mittaukset.
 

• ASENNUKSET  ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU
 

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme tai meiltä:  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  

huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

hammasväline oy   
Tekninen palvelu  
Porttikaari 20, 01200 Vantaa    
www.hammasvaline.fi

Huoltopalvelu  
 
010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu  
 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Työtilaukset 24/7.  Vikailmoitukset, 

huoltotilaukset ja varaosatilaukset  

helposti sähköpostilla vuorokauden 

ajasta riippumatta. Tilauslomake 

osoitteessa www.hammasvaline.fi/ 

huolto_ja_varaosapalvelut

Tekninen palvelu  |  Vantaa  

tiimit palveluksessasi  

Pöydän ympärillä istumassa, vasem-

malta  huoltoedustaja Juha Laurila, 

huollon assistentti Mirka Pakkanen, 

huoltoedustajat Markku Nykänen ja 

Kari Fjäder, huoltoteknikko Markku 

Ahvenainen, huoltopäällikkö Mikko 

Leka ja huoltoedustaja Pekka 

Heinonen. 

Seisomassa vasemmalta  huoltoteknikko Marika 

Jauhiainen, ostaja Leila Nykänen, varaosamyyjä Raisa 

Heikka-Toivonen, huoltoedustaja Timo Tolvanen, 

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, huoltoedus-

taja Eetu Mäkinen, varastomies Sakari Liuski, tekninen 

asiantuntija Veikko Saxberg ja huoltoedustaja Pyry 

Koivumäki

Kuvasta puuttuvat: huoltoedustaja Takayo Hayashi, tek-

ninen asiantuntija Tero Pöyhönen, varaosamyyjä Klaus 

Brunou-Pajanno ja ostaja Päivi Hynninen.
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verkkokauppa

OIVA Omavarasto    

Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu 

tilaus- ja varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijärjestelmä. 

OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja pienille.

Voiko tämän helpompaa ja vaivattomampaa varastonhallintaa olla?

 
OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

>  se on nopea ottaa käyttöön, ei suuria investointeja tai laitteita. 
>  sillä voit hallita  varastoa todellisen käytön ja tarpeen mukaan 
>  sillä minimoit virheet ja minimoit varastokulut 
>  vaivaton ylläpito 24 h ja inventointi helppoa

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi? 

Kysy meiltä, niin kerromme lisää:

ESPOO |  Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

TAMPERE | Tuija Mertimo-Peltonen, p. 050 310 8686

KUOPIO | Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

OULU  | Milla Sevander, p. 050 310 8625

LAPPI  | Nina Parkkila, p.  043 850 1416

Nopeasti ja helposti koko henkilöstösi käytössä.  
Järjestelmän oppii 3 minuutissa!

Oletko OIVA-tilaaja?  
verkkokaupassa toimii 

automaattisesti myös  OIVA  >> 

ja tilaajille mm.
+  asiakaskohtaiset hinnat  

verollisina tai verottomina

+  pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+  tilausvahvistus sähköpostiin

+  myynnin chat-asiakaspalvelu

kaupassa on...
+ enemmän tietoa tuotteista

+ paremmat hakutoiminnot

+ tarjous- ja uutuustuotteet  

selkeästi merkitty

+ vastaavat ja  

yhteensopivat tuotteet

Kaupasta löytyvät
+  Suosituimmat tuotteet eli eniten tilaamasi tuotteet
+  mahdollisuus viedä tuotteita suoraan tilaushistoriasta  
     ostoskoriin tai ostoslistalle 
+  työasut

Toimitusten vastaanotto 
pikapalveluna
Ota käyttöön ja säästä omaa aikaasi.  
Uutena palveluna tarjoamme tavaratoimitusten vastaanottoon vastaanotoilla kuljettajan tekemää 

viivakoodiskannausta. Saat viivakoodin, jota skannaamalla kuljettaja kuittaa tavaran toimitetuksi 

ja vastaanotetuksi vastaanotollasi. Käytevä, nopea ja säästä sinun aikaasi, varsinkin silloin kun olet 

potilastyössä. 

Saat viivakoodikyltin ja ohjepaketin käyttöösi nopeasti ja veloituksetta. 

Kirjaudu verkkokauppaan ja löydät valtakirjan sivulta Asiakaspalvelu > Viivakoodikuittaus. 

Kysy lisää Asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100.
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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

OULU: Milla Sevander, p. 050 310 8625

LAPPI: Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Laitteet ja kalusteet 

Mikael Malila, p. 043 850 1483 

Huoltoedustajat:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

Jari Laurila, p. 050 310 8689 

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

Laitteet ja kalusteet

Ari Korkalainen, p. 050 310 8685

Huoltoedustajat:

Antti Hartikainen, p. 050 310 8599

Jukka Haapiainen, p. 050 310 8640

 

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Olli Juvonen, p. 050 310 8680

Huoltoedustajat:

Mika Nummela, p. 050 310 8608 

LÄNSI- JA KESKI-SUOMEN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Tuija Mertimo-Peltonen p. 050 310 8686

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Huoltoedustajat:

Lari Kotilainen, p. 050 310 8645 

Reijo Hanhimäki, p. 050 310 8598

Sami Leppänen, p. 050 310 8644

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

Pekka Heinonen, p. 050 310 8612

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600

Pyry Koivumäki, p. 050 310 8604

Juha Laurila, p. 050 310 8606

Eetu Mäkinen, p. 050 310 8633

Markku Nykänen, p. 050 310 8613

Timo Tolvanen, p. 050 310 8634

CAD/CAM, CEREC 
Janne Ruokola, p. 050 310 8595

Arttu Lahtinen, p. 050 310 8581

 

Hammastarvikkeet
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569

Hankintapäällikkö 

Hannele Nokia, p. 050 310 8563

Apulaistuotepäällikkö 

Anna Laaksonen, p. 050 310 8548

Tuotespesialisti Minna Nurmi, p. 050 310 8564 

 

Laitteet ja kalusteet p. 010 588 6200
Myyntipäällikkö Esa Asikainen, p. 050 310 8590 

Tuotepäällikkö Visa Poikela, p. 050 310 8646

Myynnin tekninen tuki Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Myyntiassistentti 

Katariina Karento-Peltonen,

p. 050 310 8542 
 
Laboratoriotuotteet p. 010 588 6400 

Laboratoriotarvikemyyjä Jaana Ahlroth

Aluepäällikkö Kaija Rappu, p. 043 825 9475 

Tekninen palvelu    
Huolto p. 010 588 6300
Varaosamyynti  p. 010 588 6700
Huoltopäällikkö 

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610 

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569 

Markkinointiassistentit: 

Annastiina Helppi (verkkokauppa) 

p. 050 310 8573 

Satu Järvinen (tapahtumat) 

Pauliina Päivänsalo (ilmoittautumiset) 

p. 050 310 8571

KOKO SUOMI 
Asiakaspalvelu  p. 010 588 6100
Sari Orjasniemi, Raili Kutilainen, 

Sirkka Taittonen, Sirkka-Liisa Pakola, 

Leena Fredriksson 

 

Tarjousmyynti
Myynnin tuen päällikkö 

Björn Karlsson, p. 043 825 9449

Tarjousanalyytikko

Emma Närhi p. 050 310 8681

Tarjouskäsittelijät: 

Eeva Janhunen, p. 050 310 8635

Lea Reunanen, p. 050 310 8543

Jenni Kivijärvi, p. 050 310 8550

Päivi Tuompo, p. 050 310 8637

 
Oikomistuotteet p. 010 588 6600 

Myyntipäällikkö Eija Haltsonen,  

p. 050 310 8560 

 

Aluetiimit   |   Hammastarvikkeet   |   laitteet ja kalusteet   |   oikomistuotteet   |   huolto & varaosat

kotisivut    www.hammasvaline.fi 

sähköpostit   etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi 

puhelinvaihde  010 588 6000  |  faksi  010 588 6999 

 

Myyntipalvelunumerot  Verkkokauppa 
Hammastarvikemyynti  p. 010 588 6100 kauppa.hammasvaline.fi

Oikomistuotemyynti  p. 010 588 6600 sähköpostilaukset 

Laboratoriomyynti  p. 010 588 6400 tilaukset@hammasvaline.fi

Laite- ja kalustemyynti  p. 010 588 6200 laitemyynti@hammasvaline.fi  

Huoltopalvelut   p. 010  588 6300 huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu   p. 010 588 6700 varaosatilaus@hammasvaline.fi

Hammasvälineen toimipisteet 

HAMMASVÄLINE OY

ESPOO  PL 15, 02101 Espoo  |  Orionintie 5, 3.krs, 02200 Espoo  |  Faksi 010 588 6999

VANTAA  Tekninen palvelu, Porttikaari 20, 01200 Vantaa  |  Faksi 010 588 6399 

TURKU  Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku  

TAMPERE Kuoppamäentie 40, Liikehuoneisto, 33800 Tampere  

KUOPIO  Leväsentie 2, 2.krs, Kauppapaikka Herman, 70700 Kuopio 

SEINÄJOKI Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki   

OULU  Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu  



23.–25.3.2017  |  Köln, Saksa

Suuri hammasalan tapahtuma  
37 th International Dental Show 2017 
järjestetään 21.–25.3.2017 Kölnissä. 
Mukana jopa 1800 näytteilleasettajaa yli 55 maasta!
 

Matka hammashoidon ammattilaisille.
Ota kollegasi mukaan!

Lentoaikataulut

to 23.3. Helsinki–Düsseldorf AY 707 kello 16.30-17.55

la 25.3. Düsseldorf –Helsinki AY 708 kello 18.45-22.05

Majoitus |  2 yötä, 2 hengen huoneissa.

Hotelli Centro Hotel Ayun, Deutz-Mülheimer-Strasse 184, D-51063 Köln

Hinta  |  1089 euroa/hlö (sis.alv%) 2 hengen huoneessa.

Matka sisältää lennot, tuotepresentaatiot, pääsylipun messuille, kuljetukset, 

majoitukset, hotelliaamiaiset ja illalliset.

Ilmoittaudu heti  – Paikkoja on rajoitetusti!
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2017 mennessä kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/

koulutukset_ja_tapahtumat tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi  

tai p. 050 310 8571.
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   Ammatilliset illat 2017
 

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, 
hammashoitajille ja alan opiskelijoille. 

Järjestäjinä STAL ry, Denstal Oy ja HAMMASVÄLINE OY

Luennoitsijana Nina Parkkila, TtM, SHG, sairaalahygieniahoitaja

7.3.2017    |  Mikkeli, Original Sokos Hotel Vaakuna, 

        Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli

16.3.2017 |  Rovaniemi, Original Sokos Hotel Vaakuna, 

         Koskikatu 4, 96200 Rovaniemi

21.9.2017 |   Pori, Original Sokos Hotel Vaakuna,  Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori

28.9.2017 |  Kajaani, Original Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, 87100 Kajaani

 
OHJELMA

16.30 Ilmoittautuminen, tuotenäyttely, tarjottavat

17.15 Puheenvuoro STAL/Denstal

17.45 Tarttuvat taudit suunterveyden hoidossa 
18.30 Tauko ja tuotenäyttely

18.45 Anti-infektiivinen hoito 

19.30 Koulutuksen päätös

 

Ilmoittautuminen:  www.stal.fi/denstal

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen on sitova. Peruuttamaton 

sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruttu ilmoittautuminen laskutetaan 

osallistujilta. Osallistujamäärä enintään 50 hlöä/ilta.

Tekninen palvelu    
Huolto p. 010 588 6300
Varaosamyynti  p. 010 588 6700
Huoltopäällikkö 

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610 

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569 

Markkinointiassistentit: 

Annastiina Helppi (verkkokauppa) 

p. 050 310 8573 

Satu Järvinen (tapahtumat) 

Pauliina Päivänsalo (ilmoittautumiset) 

p. 050 310 8571

Kurssimatka

IDS 2017 -messuille
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Hammasvälineen kuukausitarjouslehden hinnat ovat nettohintoja sisältäen alv. 24 %.  

HUOMIO! Kylkiäisiä on rajoitettu määrä, ja ne eivät koske kirjallisia tarjouksia. 

Hammasväline Oy pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin valuuttakurssien,  

tuontimaksujen tai tehtaan hintojen muuttuessa.

Ilmoittautuminen kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi /koulutukset_ja 

_tapahtumat tai sähköpostilla 

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

ellei toisin mainittu. 

Peruuttamattomasta poisjäännistä 

veloitamme kurssimaksun. 

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Hygieniakurssi 
19.1.2017 | Tampere 
Kurssi järjestetään yhteistyössä 

KiiltoCleanin kanssa. 

Luennoitsijana Tarja Lätti. 

Ilmoittautumiset: 

www.hammasvaline.fi 

CEREC Advanced 1 
20.–21.1.2017 | Espoo 
Digitaaliset mahdollisuudet 

ja kliininen työskentely. 

Luennoitsijana Marko Ahonen. 

Ilmoittautumiset: www.cerecfinland.fi 

Tulevat kurssit kotisivuillamme:
www.hammasvaline.fi  
> koulutukset_tapahtumat

CEREC Start 
3.3.2017 | Espoo
7.4.2017 | Espoo
5.5.2017 | Espoo
Hammasväline Oy, Koulutustilat, 3. krs, 

Orionintie 5, 02200 Espoo. Tiivis teoria-

paketti, käyttökokemuksia ja hands-on-

ohjausta yhden päivän ajan. 

Kurssin hinta 100 euroa (sis. alv. 24%). 

Ilmoittautumiset: www.hammasvaline.fi 

BEGO-rankakurssi 
5.–7.4.2017  |  Turku
Hammasväline Oy ja Bego järjestävät 

erikoishammasteknikoille ja hammas-

teknikoille rankaproteesikurssin. 

Kurssin hinta 650 euroa (sis.alv.) sisältäen 

luennot, kurssimateriaalin ja torstain 

illallisen. Majoitus ei sisälly hintaan, 

mutta Hammasvälineen kautta voi 

tiedustella hotellivaihtoehtoja.  

Lisätietoja Kaija Rappu, p. 043 825 9475.

Sitovat ilmoittautumiset 

viimeistään 28.2.2017.

Digitaalisen hammaslääke-
tieteen päivät 
19.–20.5.2017  |  Helsinki
Ensimmäistä kertaa järjestettävät Suo-

men digitaalisen hammaslääketieteen 

koulutuspäivät keskittyy digitaalisten 

tekniikoiden hyödyntämiseen hammas-

lääketieteessä. Tilaisuus on tarkoitettu 

hammaslääkäreille ja hammasteknikoille 

ja järjestetään Helsingin Scandic Grand 

Marinassa. 

Perjantaina teemana on digitaalisuuden 

mahdollisuudet, tieteellinen katsaus ja 

kokemukset erilaisilta käyttäjiltä. Päivän 

puheenjohtajana toimii digitaalisesta 

hammaslääketieteestä väitöskirjaa tekevä 

Marko Ahonen. Lauantaina teemana on 

toteutus, jossa Sinulla on mahdollisuus 

valita BASIC tai ADVANCED -luennoista. 

Päivän puheenjohtajan toimii professori 

Kirsi Sipilä Itä-Suomen yliopistosta. 

Ilmoittautumiset osoitteessa 

www.digihammas.fi. 


