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Maalis-huhtikuun EXTRA           Poimintoja  

Hampaiden valkaisusta 
Vaihdettaisiinko valkaisu-sana jo 

puhtaaseen, raikkaaseen ja iloiseen 

ilmeeseen, suuhygienisti Helena Ihalainen. 

Lue lisää sivulla 7. 

White Spot -hoito 

Icon | Resiini-infiltraatti

Suuhygienisti Sara Niilivuo kertoo miten 
päästä eroon hymyä rumentavista valkoisista 
laikuista, lisää sivulla 10. 
 

 
Uutuus! 

eBite | LED-valollinen purutuki

Langaton, ladattava. Parantaa työskentely-

näkyvyyttä suussa, lisää sivulla 14. 
 

Uutuus!
 

iLine | microINR-mittari

INR-arvon mittaamiseen Marevan-potilailla, 
sivulla 21.

Perjantaina 24.11.2017
Merkitse päivä kalenteriisi ja seuraa 
lisätietoja sivulla www.hammasvaline.fi.

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

Suomen yrityskannasta.  Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin  

parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  

Hymyllä takaisin …
Aurinko pilkistää jo ja vie ajatuksen kesään, rantakuntoon ja kirkkaisiin hymyihin. 

Valkaisu on kevään ja tämänkin lehden teema. Mutta valkaisemattakin saa loistavan hymyn, 

kun on ajoissa huolehtinut hampaiden peruskunnosta, ja siihenhän meiltä löytyy hyvät välineet.

Hymyn valkaisusta löytyy juttuja (sivut 3–9) sekä erilaisista esteettisistä hoidoista, kuten White Spot -hoito & 

Icon-infiltraatti (sivut 10–11) sekä Edelweiss-valmislaminaatit (s. 9).  Turvallisia tuotteita sekä vastaanotolla teh-

tävään valkaisuun että kotivalkaisuun ovat FGM- (s. 4)  ja Opalescence-tuotteet (s. 6) ja valkaisun ylläpitoon mm. 

kätevät Whitewash-valkaisuliuskat (s. 5). Jauhepuhdistukseen löydät mm. uuden kaksoistoiminnolla varustetun 

Acteon Air-N-Go-jauhepuhdistimen (s. 9). Omahoidosta kannattaa pitää nyt huolta. Hyvällä kampanjahinnalla 

saat nyt mm. Plackers-lankaimet ja hammasväliharjat (s. 14) ja Hampaille.fi -verkkokauppa  tarjoaa vastaanotoille 

yhteistyöetuja (s. 43) sekä potilaillesi omahoidon tuotteita, joita heidän on muualta vaikea löytää. 

Käteviä uutuuksia ja mukavuutta potilaillesi.  Perustyöskentelyyn uusi LED-valollinen purutuki eBite  

(s. 14), kevyt ja kestävä  American Eaglen uusi minikyretti Gracey Access 17-18xp  (s. 19) sekä kompakti mikroINR-mit-

tari iLine (s.21) veren hyytymisajan mittaamiseen nopeasti vastaanotolla. Kivuttomuus on koneellisen puudutuksen 

etuja, ja siihen hyvä väline on  kynämallinen puudustuslaite SleeperOne 4 (sivu 22). 

Vuoden innovaatiot esitellään Kölnin messuilla maaliskuussa. Mielenkiitoista uutta on luvassa mm. 

DentsplySironalla. Tule tutustumaan IDS2017-uutuuksiin heti tuoreeltaan 11.5. Open-House-päivänä Espoon 

toimipisteeseemme (s. 43). Luvassa siis rento, mutta varsinaisen tehokas iltapäivä – reippaasti uutuuksia, luentoja, 

miniluentoja, testattavaa, tarjouksia, workshoppeja sekä tuotenäyttely yhteistyökumppaneidemme kanssa.  

Varaa aika kalenteristasi jo nyt jaota kollegasi mukaan. Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma kotisivujemme 

Koulutukset ja tapahtumat -osioista.  

Ja kun kohdataan, niin – hymyllä mennen tullen. 

Kalle

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy
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Yhä useampi potilas on kiinnostunut valkaisusta. 

Netistä löytyy paljon tietoa asiasta ja moni potilas oh-

jautuukin tilaamaan valkaisuaineita netistä käymättä 

hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla. 

Ammattilaisen tehtävä on kertoa potilaalle suun ti-

lanteesta ja eri vaihtoehdoista valkoisemman hymyn 

saavuttamiseksi.

Potilaalle on hyvä painottaa, että suun on oltava terve ennen valkai-

sun aloittamista, eli tarkastuksessa hammaslääkäri ei ole havainnut 

korjaavan hoidon tarvetta, hammaskivi ja värjäytymät on poistettu 

ja ikenet ovat terveet. Vuotavat ikenet voivat lisätä valokovetteisen 

iensuojan irtoamisriskiä, jolloin valkaisuainetta saattaa joutua ike-

niin aiheuttaen limakalvovaurioita ja epämiellyttäviä tuntemuksia.

Keskustelu potilaan odotuksista valkaisun lopputuloksesta voi 

säästää potilaan pettymyksiltä ja turhautumiselta. Peiliä apuna 

käyttäen valkaisua suunniteltaessa voi potilaalle näyttää kaikki 

kohdat, jotka eivät välttämättä vaalene valkaisun aikana. Hyviä 

esimerkkejä ovat juurihoidetut hampaat, näkyvillä pinnoilla ole-

vat muovitäytteet, keraamiset ja muoviset kruunut ja laminaatit, 

kiillevauriot, kulumat ja juurenpinnat.

Proteettisia ratkaisuja suunnittelevalle potilaalle voi ehdottaa val-

kaisua ennen proteettisia toimenpiteitä. Varsinkin näkyvälle alueel-

le tulevat ratkaisut saattavat jatkossa rajoittaa valkaisun tekoa, sillä 

keraamiset ja muoviset rakenteet eivät vaalene valkaisun aikana.

Potilaat, joita haittaa hampaiden keltaisuus ja hymyt jäävät vä-

hemmälle ovat  yksi kohderyhmä, joille valkaisua voi suositella. Asia 

kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi. Moni potilas toteaa valkaisun 

jälkeen, että toimenpide olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, sillä 

yleensä lopputulos on alkutilannetta parempi.

Valkaisuaikaa varatessa voi potilaalle antaa kirjalliset valkaisun 

jälkihoito-ohjeet. Jälkivihlonnan mahdollisuudesta on myös hyvä 

mainita etukäteen. Ennen valkaisuun tuloa potilaalle voi suositella 

vihlovien hampaiden hammastahnan käyttöä kahden viikon ajan 

vihlonnan hoitoon ennaltaehkäisevästi. Valkaisun aikana vihlon-

taa voi vähentää lyhentämällä valkaisuaikaa. Erilaisten fluori- ja 

kalsiumpitoisten aineiden käyttö valkaisun jälkeen hoitaa valkai-

sunjälkeistä vihlontaa.

Kulumat ja hampaanjuuret voi suojata valokovetteisella iensuojalla 

tai lasi-ionomerillä ennen valkaisua tai paikata vaaleammalla muo-

villa.  Vanhat paikat voi vaihtaa uusiin vasta kahden viikon valkaisun 

jälkeen, jolloin kiille on palautunut valkaisusta ja hampaiden väri 

on tasaantunut. Alku- ja loppuvärin voi määritellä potilaan kanssa 

peilin avulla ja tarvittaessa ottaa ennen- ja jälkeen valokuvat.

Valkaisuaineen valinnassa kannattaa ottaa huomioon valkaisuai-

neen käyttömukavuuden, hinnan, valkaisuun tarvittavan ajan ja 

valkaisuun tarvittavat laitteet.

Suosikkiasiani Whiteness HP Blue -menetelmässä on se, että tämä 

valkaisu ei tarvitse valkaisulamppua. Parhaimmassa tapauksessa 

tämä säästää vastaanotolle tuhansia euroja. Lamppua ei tarvitse 

ostaa eikä huoltaa. Säästö vaikuttaa valkaisun hintaan ja useam-

malla potilaalla on varaa tulla valkaisuun.

FGM Whiteness HP Blue -vastaanottovalkaisun etu on sekoitusruis-

ku. Käsin sekoittaminen lisää vetyperoksidin roiskumisen vaaraa 

potilaan tai suuhygienistin/hammaslääkärin päälle. Adapteri 

kannattaa laittaa ensin viskostaattiruiskuun kiinni ja sitten vasta 

vetyperoksidiruiskuun, jolloin nestemäistä vetyperoksidia ei vahin-

gossakaan pääse valumaan ruiskusta ulos. Vahingon sattuessa pa-

ketissa on mukana neutralointiaine. Pullo on suunniteltu niin, että 

korkin saa auki yhdellä kädellä. Neutraloijan koostumus on paksu, 

mikä varmistaa että aine pysyy paikassa johon sitä applikoidaan.

Vaikutusaika hampaissa on 40 minuuttia ilman valkaisugeelin 

vaihtoa välissä. Turhat välivaiheet jäävät pois ja tuoliaika lyhenee. 

Potilaan leuat eivät väsy niin paljon ja lyhyempi tuoliaika säästää 

rahaa vastaanotolle.

Neutraalin pH:n ja kalsiumin ansiosta jälkivihlonnan mahdollisuus 

laskee. Geeli erottuu selvästi hampaan pinnalla, joten applikointi 

on helppoa ja koostumus ei ole valuvaa, mikä vähentää riskiä geelin 

joutumisesta limakalvoille.

Edellämainitut seikat saivat minut vaihtamaan vastaanottoval-

kaisun valmistajaa.

Vastaanottovalkaisu   
– nopein, helpoin, mukavin ja turvallisin tapa  
saada vaaleampi hymy

Teksti: SHG Olga Kajak,
Megaklinikka



Hammasväline järjesti tammi-helmikuussa 2017 
kurssimatkan Sao Paulon messuille ja FGM:n tehtaalle 
Brasiliaan. Matkalla oli mukana yli 20 kollegaa Suomesta.
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Tarjous 2 + 1 Tarjous!

Osta 2 pakkausta White Class PF 6 %, 

saat lisäksi yhden pakkauksen veloi-

tuksetta.

Osta Whiteness HP Blue Kit 35 %, saat 

lisäksi veloituksetta Desensibilize KF 2 %, 

2,5 g -desensitointigeelin.

260 e
*209,68 e

White Class PF 6 %
Vetyperoksidi 6 % kotivalkaisuun

Suosittu potilailla, jotka haluavat käyttää valkaisumuotteja mahdol-

lisimman lyhyen ajan. Yksi tunti päivässä riittää hyvään tulokseen. 

Pakkaus sisältää 4 ruiskua ja riittää 8–12 päivän käsittelyyn. 

Kaliumnitraatin ja fluorin lisäksi se sisältää kalsiumia sensitiivisyyden 

vähentämiseksi.

• sitkeä viskositeetti

• sisältää vettä yli 20 %

• sisältää kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia

• neutraali pH

• dokumentoidusti turvallinen ja tehokas

• täyttää EU:n kosmetiikkadirektiivin vaatimukset

30336  White Class PF 6 % HP, 4 x 3 g

   Sisältää: annostelukärjet 4 kpl ja säilytyslaatikon muoteille

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen jo 

40 minuutin käsittelyn jälkeen. Sisältää 35 % vetyperoksidia 

esitäytetyissä ruiskuissa ja sisältää kaliumnitraattia, fluoria ja 

kalsiumia vähentäen sensitiivisyyttä.

• pakkaus riittää kuuteen käsittelyyn

• sisältää kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia

• stabiili pH koko hoidon ajan

• viskoosigeeli

• mukana TopDam-suojamuovi ja neutralointiaine

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, 1 pkt

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä + 6 x vientikärjet, 

 2 g neutraloijaa, 2 g Top Dam-iensuoja-

 ainetta + 6 x vientikärjet, käyttöohjeet

Brasilialainen perheyritys, 200 työntekijää, vientiä yli 50 maahan.
FGM-valkaisutuotteet – markkinajohtaja Brasiliassa.
Isot volyymit, oma tuotanto, oma laadunvarmistus.



Käyttäjän
kommentti

Avaa
Aseta liuska
paikalleen

Anna liueta
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56 e
*45,16 e

Uutuus!

NANO – uusi suunhoitosarja 
eroosiopotilaille

Tarjous 3 + 1

Osta 3 Whitewash NANO-tuotetta, saat lisäksi 

yhden edullisimman veloituksetta.

Otin Whitewash-valkaisustripsit kokeiluun heti niiden tultua 

markkinoille keväällä 2015. Suosittelen asiakkailleni valkai-

sustripsejä vastaanottovalkaisun tehostukseen ja ylläpitoon, 

sekä soodapuhdistuksen jälkeiseen hampaiden lisäkirkas-

tukseen. Olen saanut Whitewashin edullisesta hinnasta sekä 

helppokäyttöisyydestä myönteistä asiakaspalautetta, jonka 

perusteella jatkan  Whitewash-valkaisustripsien suosittelua 

asiakkaille jatkossakin.

Outi Tiimo

Suuhygienisti-yrittäjä

Suuhygieniapalvelu Suuntiimoilla Oy

Whitewash strips 
Käyttövalmiit valkaisuliuskat

Helppo ja nopea menetelmä hampaiden vaalentamiseen ja pin-

nallisten värjäytymien poistoon, missä ja milloin vain. Käyttöval-

miit valkaisuliuskat sisältävät 6 % vetyperoksidia ja ne liukenevat 

suussa kokonaan 20 minuutin kuluessa. 

31298  Valkaisustripsi, 56 kpl

Whitewash

Whitewash NANO-tuotteiden  sisältämä nanohydroksyyliapatiitti 

vaikuttaa sitoutumalla kiilteeseen, minkä jälkeen se muodostaa 

klustereita, jotka täyttävät kolot ja epätasaisuudet. Lisäksi se 

heijastaa valoa eri tavalla, jolloin hammas näyttää vaaleammalta.

Whitewash  NANO-sarjan  tuotteet pohjautuvat  edistykselliseen  

Enamel Repair -teknologiaan. NANO-tuotteiden etuja ovat mm. 

hyvä remineralisointi  ja  vihlonnan  väheneminen.  Tuotteet  eivät  

sisällä  natriumlayryylisulfaattia, parabeeneja tai triklosaania.

33772 Nano Whitening -hammastahna, 75 ml

33773 Nano Whitening -suuvesi, 300 ml

33774 Hammasharja Nano Whitening, 1 kpl

33775 Hammaslanka Nano Floss, 25 m
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3 + 1   
Osta 3 kpl Opalescence Go 6 % 10 kappaleen pakkauksia valintasi 

mukaan, saat lisäksi yhden Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl 

pakkauksen veloituksetta.

32280 Opalescence Go 6 %, meloni, 10 kpl

38947 Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl 3 + 1   
Osta 3 kpl Ultra-Etch IndiSpense 30 ml:n täyttöruiskuja, 

saat kaupan päälle veloituksetta yhden samanlaisen. 

70437 Ultra-Etch IndiSpense 685, 30 ml

Ultradent 

* Arvonlisäveroton hinta
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Hampaiden valkaisu on tullut hyvinkin yleiseksi ja on saata-
villa lähes kaikille. Jälleen kerran en voi olla muistuttamatta, 
että tärkeintä valkaisussa on se, että se tehdään oikein ja 
laadukkailla tuotteilla.

Muutamia syitä miksi EI voi valkaista; raskaus, imetys, alle 18 v 

(muutamia erikoistapauksia lukuun ottamatta), hoitamaton ham-

paisto ja se että hampaiden väri on jo riittävän valkoinen. Täytyy olla 

tarkkana, koska joskus valkaisu on "jäänyt päälle" ja asiakkaalla/po-

tilaalla on mielikuva siitä että hänen hampaansa ovat tummuneet.

Muita syitä en keksi miksi ei voisi valkaista. Sehän on kuin vii-

meinen piste perushoidon päätteeksi ja varsinkin tupakoinnin lo-

pettaneet kokevat sen palkintona ja hyvänä motivaationa.

Ennen proteettisia hoitoja kannattaa valkaisukeskustelu käydä 

läpi, koska kalliiden kruunujen, siltojen ja implanttikruunujen väriä 

ei voi muuttaa mikäli mieli muuttuu muutamien vuosien kuluttua.

Laikkukiilteisyys kuuluu myös valkaisun piiriin. Kun laikkuja ympä-

röivä väri vaalenee, kontrasti pienenee.

Nykyisin vastaanottovalkaisu on huomattavasti suositumpaa 

kuin kotivalkaisu. Johtuneeko kiireisestä elämäntyylistä? Mikäli 

potilaalla runsaasti ienvetäytymiä ja harjausvaurioita, vastaanot-

tovalkaisu on oikea ratkaisu – saadaan tiivis suojaus vetäytymille.

Kotivalkaisu on edelleen erittäin hyvä vaihtoehto ja monissa 

tapauksissa paras. Vaaleneminen tapahtuu hitaasti (ja varmasti) 

ja henkilökohtaisten muottien avulla voidaan tehdä "täsmäval-

kaisua" hitaammin reagoiville hampaille, esim. kulmahampaat 

ja juurihoidetut hampaat. Tämä tietysti vaatii hieman malttia ja 

viitseliäisyyttä pieneen askarteluun. Kotivalkaisu on kuitenkin hy-

vin helppo ja mukava tapa valkaista. Myös ylläpito tulee hoidettua 

henkilökohtaisilla muoteilla.

Voidaan myös tehdä yhdistelmä; aloitetaan vastaanottovalkai-

sulla ja jatketaan kotivalkaisuna. Tämä toimii erittäin hyvin siinä 

tilanteessa jos väri on erityisen tumma ja haastava.

Näkyvimmät tulokset saadaan tupakoinnin lopettaneille, ensin 

peruspuhdistus; hammaskiven poisto ja soodapuhdistus ja sen jäl-

keen valkaisu. Tulos voi olla aika shokeeraava.

Olen tehnyt valkaisuja jo vuosikymmeniä ja koen suurimman ilon 

saadessani asiakkaalleni iloisen, nauravan ilmeen ja itsevarmuutta 

raikkaasta uudesta minästä! Tämän voi tehdä niin miehille, naisille, 

nuorille tai iäkkäille. Se voi olla ihan yhtä tärkeää kenelle hyvänsä.

Asiakkaiden esittämät yleisimmät kysymykset:
Vihlooko: Kyllä saattaa vihloa jonkin verran, mutta se on ohimene-

vää ja laadukkaissa valkaisuaineissa on vihlonnanestoaineita, joten 

nykypäivänä vihlontaa on huomattavasti vähemmän kuin ennen.

Haurastuttaako hampaita: Oikein tehty valkaisu ei haurastuta 

hampaita.

Miten kauan tulos kestää: 

Kerralla ja oikein tehty ja jälleen laadukkailla tuotteilla tehty val-

kaisutulos on loppuelämän juttu. Koskaan ei palata siihen, mistä 

on lähdetty valkaisemaan. Vaatii toki ylläpitoa vuosien varrella ja 

elämän tavat vaikuttavat pitkälti siihen, miten usein ja minkälaista 

ylläpitoa tarvitaan.

Teksti: SHG Helena Ihalainen

Vaihdettaisiinko valkaisu-sana jo

puhtaaseen, raikkaaseen 

ja iloiseen ilmeeseen?
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*62,90 e
78 e

Uutuus!

Essentia
Essentia on kahden kerroksen kerrostustekniikkaan perustuva 

yhdistelmämuovijärjestelmä – ja todellinen ajattelutavan 

muutos yhdistelmämuovien esteettisessä kerrostamisessa. GC 

on kehittänyt sen yhdessä huippukliinikoista koostuvan ryhmän 

kanssa. Essentia perustuu ainutlaatuiseen ja intuitiiviseen 

värijärjestelmään: kolme dentiiniväriä, kaksi kiilleväriä ja yksi 

universaali väri, joilla saavutetaan esteettinen lopputulos 

kaikissa täytteissä yksinkertaisesti! 

G-Premio Bond
G-Premio Bond on yksikomponenttinen universaali sidosaine, 

joka toimii kaikilla etsaustavoilla. Se sopii tavallisen sidostamisen 

lisäksi korjaustapauksiin ja viiltävien hammaskaulojen 

käsittelyyn. Selkeät työvaiheet tekevät sen käytöstä helppoa ja 

nopeaa. G-Premio Bond -sidosaineessa yhdistyvät universaalin 

sidosaineen edut ja huippuominaisuudet kaikissa tilanteissa.

Promo-pakkausten sisältö: ruisku- ja kapselipakkaukset 

sisältävät kolme suosituinta väriä Essentia-muovia (Medium 

Dentin MD, Light Enamel LE & Universal U), G-Premio Bond-

sidosaineen ja tarvikkeet. Lisäksi pakkaus sisältää näytteen EVE 

Diacomp Plus Twist -kiillotuskiekoista, joka on kaksivaiheinen 

kiillotusjäjestelmä huippukiillon saavuttamiseen nopeasti. 

Kiillotuskiekkoja on kahta karkeutta (medium ja fine), ja ne 

voidaan autoklavoida.

Essentia-ruisku + G-Premio BOND Promo -pakkaus

• 1 x Essentia -ruisku, Medium Dentin MD, 2 ml

• 1 x Essentia -ruisku, Light Enamel LE, 2 ml

• 1 x Essentia -ruisku, Universal U, 2 ml

• 1 x G-Premio BOND -pullo, 5 ml

• 20 x annostelukupit

• 25 x mikroharjat

• EVE Diacomp Plus Twist 

 -kiillotuskiekot 

 (1 x medium, 1 x hieno) 

Essentia-kapseli + G-Premio BOND Promo -pakkaus

• 15 x Essentia-kapseli, Medium Dentin MD, 0,16 ml

• 15 x Essentia-kapseli, Light Enamel LE, 0,16 ml

• 15 x Essentia-kapseli, Universal U, 0,16 ml

• 1 x G-Premio BOND -pullo, 5 ml

• 20 x annostelukupit

• 25 x mikroharjat

• EVE Diacomp Plus Twist 

 -kiillotuskiekot 

 (1 x medium, 1 x hien0)

MI Paste Plus
Vähentää yliherkkyyttä sulkemalla dentiinitubulukset. 

Ehkäisee karieksen muodostumista kariesta torjuvien 

ominaisuuksiensa ansiosta.  Sisältää fluoria.

34710 MI Paste Plus, 1+5 x 40 g

* Arvonlisäveroton hinta
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1090 e
*879,03 e

Uutuus!

Superetu & 
tutustumistarjous!

Osta 1 kpl Air-N-Go-jauhdepuhdistin, 

saat kaupan päälle yhden 

suuttimen valintasi 

mukaan.

Air-N-Go Easy
Jauhepuhdistin kaksoistoiminnolla

Supra-toiminto päivittäisen ennaltaehkäisevään hoitoon. Perio-toiminto 

subgingivaaliseen ylläpitohoitoon (vaatii Perio-suuttimen). Nopea käyttöönotto. 

Suurempi liikkumisvapaus: 360 ° kierto, nopea ja tarkka hoitotulos. Helppo puhdistaa: 

käsikappaleen pääosat voidaan purkaa ja steriloida. Ohut ja kevyt käsikappale, 140 g. 

37317 Air-N-Go easy -jauhepuhdistin Kavon adapterilla, 1 pkt

37318 Air-N-Go easy -jauhepuhdistin Sironan adapterilla, 1 pkt

 Pakkauksessa: käsikappale Kavon/Sironan liittimellä, Supra-

 suutin, Classic- ja Pearl-puhdistusjauheita, 20 g, huoltopakkaus 

 (sis. O-renkaita, silikonirasvaa, harjoja, kanyyli ja puhdistuspora). 

Suuttimet (1 kpl/pakkaus)  

37319 Air-N-Go Supra, 389 e (*313,71 e) 

37320 Air-N-Go Perio easy, 499 e (*402,42 e) 

37321 Air-N-Go Perio, 499 e (*402,42 e) 

30459 Air-N-Go Perio Maintanence, 459 e (*370,16 e) 

37322 Air-N-Go huolto kit, 33,10 e (*26,65 e) 

Acteon

Edelweiss

Edelweiss - yhdistelmämuovilaminaatti
5.4.2017 |  Hammasväline, Espoo
Tutustu uudenlaiseen menetelmään! Luennoitsijana Claudio Novelli.  

Kurssilla luento, live-demo ja hands-on-osuus. Kurssin hinta 150 euroa 

(alv. 0%). Ilmoittautumiset viimeistään 10.3.2017 mennessä kotisivuilla 

tai sähköpostilla ilmoittautumiset@hammasvaline.fi

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

Puhdistusjauheet
4 x 250 g, 114,90 e (*92,66 e) 

50 x 20 g, 126,26 e (*101,82 e) 

Makuina minttu, sitruuna, vadelma, pearl.

Puhdistusjauhe perio 3 x 160 g, 107,81 e (*86,94 e) 
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Saksalainen tehdas DMG on tuonut jo kolme vuotta sitten 
markkinoille Icon resiini-infiltraatin. Vihdoinkin tuo odotet-
tu uutuushoito hypomineralisaatioihin ja muihin kiilteen 
häiritseviin kirjavuuksiin on rantautunut myös Suomeen. 

Tämä sama aine korjaa myös mini-invasiivisesti kiillekariesta ja 

toivottavasti aineen käytöstä siihen tarkoitukseen saamme lukea 

myös hammaslääkärin kirjoittamaa tekstiä.

Olin suunnattoman innoissani kuultuani viime vuoden lopulla 

uudesta Icon-tuotteesta, jolla voisin auttaa tulevaisuudessa asiak-

kaitani hienomman hymyn aikaansaamiseksi. Taisinkin siis päästä 

Suomessa ensimmäisten joukossa harjoittelemaan aineen käyttöä 

ja toistaiseksi tulokset ovat olleet mykistäviä!

Suuhygienistinä olen kärsinyt jo vuosia siitä, että asiakkaitteni hy-

myhampaissa olevat kiilteen valkoiset muutokset ja muut kirjavat 

pinnalliset vauriot mm. oikomisen jäljiltä, pysähtyneet kiillekariek-

set, hypomineralisaatiot, kellertävät ja kellertävän ruskeat laikut on 

ollut lähes mahdoton hoitaa. 

Pääsin kokeilemaan ainetta muutamille asiakkailleni ja tu-

lokset ovat hienoja sekä minusta hoitavana suuhygienistinä että 

asiakkaasta. Melko monet kärsivät paljon hymyhampaiden kirja-

vuudesta ja aikaisemmin niitä on oikeastaan yritetty hoitaa mm. 

valkaisulla, paikka-aineilla tai laminaateilla.

Icon-käsittely on hyvin yksinkertainen tehdä ja se onkin pelk-

kää kemiaa. Tehdas kertoo aineen korjaavan pinnallisia vaurioita tai 

jopa hävittävän ne kokonaan. Näin kerron myös asiakkaalle, jolloin 

en lupaile liikoja. Mikäli vaurio sitten häviääkin kokonaan on yllätys 

aina positiivinen. Aine toimii parhaiten huokoiseen ja mattapintai-

seen kiilteeseen. Mikäli kiille on hyvässä kunnossa ja kiiltävä, Icon-

käsittely on haasteellisempi. 

Aineen toiminta perustuu kapillaariseen imeytymiseen, kun 

kiilteen pinta käsitellään suolahapolla saadaan resiini-infiltraatti 

kulkemaan hampaan sisään.  Infiltraatilla  käsitelty hampaan pin-

ta heijastaa valoa samalla tavalla kuin terve kiille.

Ennen aineen käyttöä White Spot -hoitona suositellaan ham-

paiden valkaisua, näin voidaan tehostaa aineen vaikutusta. Hoitoa 

voi toki kokeilla myös ilman valkaisua.

Valokuvaa hoidettavat hampaat ennen ja jälkeen. Aine on vai-

kea havaita kliinisesti ja se ei kuvannu röntgenkuvissa, joten kir-

jaa hoidettavat hampaat potilaskortille ja kerro asiakkaalle mihin 

hampaisiin käsittely on tehty. DMG:n pakkauksissa on myös omat 

kortit annettavissa asiakkaille mukaan.

Itse käytän toimenpiteen aikana Optragate-suunaukipitäjää 

ja puhdistan hampaat aluksi hohkakivijauheella, sekä suojaan ike-

net valkaisuissa käytettävällä iensuoja-aineella. Kofferdamkumia 

voidaan myös käyttää suojaamaan ikenet, mutta itse pidän käte-

vämpänä tuota iensuoja-ainetta, sillä olen käyttänyt Iconia vain 

vapaille pinnoille. Approksimaalivälejä hoidettaessa kofferdamin 

käyttö on kuitenkin varmasti välttämätön, jottei suolahappoa kul-

keudu limakalvoille. 

Käsittely koostuu kolmesta eri aineesta: 
Etsaus 15 % suolahapolla (suosittelen toistamaan 2 min käsittelyn 

kolmesti), huolellinen huuhtelu, hampaan pinnan kuivatus puus-

taamalla, jonka jälkeen 99 % etanolilla kuivatus sekä  itse resiini-

infiltraatin annostelu hampaan pintaan (Huom! tee tämä vaihe 

ilman potilasvaloa). Hammasvälien langoitus pitää muistaa tehdä 

ennen valokovetusta, koska aine on nestemäinen ja tukkii helposti 

hammasvälit. Valokovetuksen jälkeen huolellinen käsiteltyjen pin-

tojen kiillotus. Pakkauksen ohjeet ovat selkeät ja niissä kerrotaan 

eri työvaiheet ja niiden kesto. Mikäli hampaan pinta jää karheak-

si, voi siihen laittaa hieman flow-muovia ja kiillottaa uudestaan.

 

Heti käsittelyn jälkeen hampaat saattavat vaikuttaa kirjavilta, 

koska ne ovat kuivat ja käsitellyt. Kosteuden palauduttua tilanne 

tasaantuu. Pyydänkin aina asiakasta lähettämään minulle viikon 

kuluttua kuvan hymystään. 

White Spot -hoito
Eroon hymyä rumentavista valkoisista ja kellanruskeista laikuista

Teksti: Sara Niilivuo

SmileSpa ja Hampaille.fi
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125 e
*100,81 e

405 e
*326,61 e

21 e
*16,94 e

Icon infiltroituu kiilteeseen, joten sitä on aika 

haastava huomata. Infiltraattikäsittely tehdään 

samalla istunnolla kahdesti. Emme ole uusineet 

approksimaalivälikäsittelyjä. Vapaan pinnan 

käsittelyjä on uusittu eri istunnolla, jos käsitelty 

pinta on ollut karhea. Nykyisin, kun teen vapaan 

pinnan käsittelyn, pyrin täyttämään pintarosoi-

suuden flow-muovilla. Icon on toimiva resiini 

flow-muoville.

HLL Taina Käkilehto

MiniDam
Osakofferdam

Suojaa ientä paikallisesti hammashoidossa käytettäviltä aineilta 

esim. etsausaineilta. Helppo ja nopea asettaa paikoilleen ilman 

klammereita. Lateksiton.

Katso MiniDamin käyttö:
www.dmg-dental.com/products/dmg-minidam

31897 MiniDam, 20 kpl

Icon
Resiini-infiltraatti
Resiini-infiltraatio on mikroinvasiivinen, kudosta säästävä 

menetelmä, joka soveltuu mm. lasten ja nuorten alkavien 

kariesvaurioiden hoitoon. Hoitomuotoa voidaan käyttää 

approksimaaliväleissä sekä sileillä pinnoilla. 

 

31991 Icon approximal starter kit, 2 kpl

31993 Icon buccal starter kit, 2 kpl

 

31994 Icon buccal refill, 7 kpl   

31992 Icon approximal refill, 7 kpl

Käyttäjän
kommentti DMG

Hoidon jälkeen ohjaan asiakasta olemaan tunnin syömättä ja juo-

matta, sekä suosittelen kotiin käytettäväksi GC:n Tooth Moussea 

fluorihammastahnan kaveriksi.

Suosittelen rohkeasti kokeilemaan tätä uutta hoitomuotoa!

Hienoimpia hetkiä omassa työssä ovat ne jolloin voit ohjata asiak-

kaan peilin eteen katsomaan muutosta, joka suussa on tapahtunut, 

olipa se sitten hienosti parantunut ientulehdus, jauhepuhdistuksen 

jälkeen syntyvä puhtaus, valkaisun jälkeen kohentunut hymy ja nyt 

tämä! Eräs asiakas, joka oli todella kärsinyt hampaiden kirjavuu-

desta, huusi vielä hoitolan ovelta lähtiessään Icon-hoidon jälkeen, 

että ”En enää edes muista missä hampaissa kadonneet laikut oli-

vat!” Näinä onnistumisen hetkinä voin olla todella ylpeä omasta 

työstäni, suuhygienisti <3
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*5,81 e
7,20 e

*17,74 e
22 e

* Arvonlisäveroton hinta

Universalkyretit Top Dent 
06922 Columbia 2L/2R, 1 kpl 

06923 McCall 13S/14S, 1 kpl

06924 GoldmanFox GF3, 1 kpl 

Graceykyretit Top Dent
06913 Gracey 9/10, 1 kpl 

06914 Gracey 11/12, 1 kpl 

06915 Gracey 13/14, 1 kpl 

32131 Gracey, yksipäinen, 11, 1 kpl

32132 Gracey, yksipäinen, 12, 1 kpl

32133 Gracey, yksipäinen, 13, 1 kpl

32134 Gracey, yksipäinen, 14, 1 kpl

Graceyminikyretit Top Dent
06878 Gracey mini 11/12, 1 kpl 

06879 Gracey mini 13/14, 1 kpl 

Sirpit Top Dent
06872 Sirppi micro 01/02, 1 kpl 

06873 Sirppi mini 11/12, 1 kpl 

Syntettekyretit Top Dent
34542 Syntette 15–16, 1 kpl

34543 Syntette mini, 1 kpl

Puhdistuspasta Top Dent
Sisältää fluoria. Mintun makuinen.

37638 Puhdistuspasta Top Dent, 

 sininen, 250, 70 ml/95 g

37639 Puhdistuspasta Top Dent, 

 vihreä, 170, 70 ml/95 g

37640 Puhdistuspasta Top Dent, 

 punainen, 120, 70 ml/95 g

Puhdistuspastan sormikuppi  
Top Dent 
Kertakäyttöinen, ei autoklavoitava.

37636 Puhdistuspasta Top Dent 

 -sormikuppi, 100 kpl

Puhdistuskupit Top Dent
Medium kovuus, lateksiton, väri lila

38435 Puhdistuskuppi 6 siipinen,W-kiinnitys, 100 kpl

 Jäykempi kuin 4-siipinen.

38436 Puhdistuskuppi 4 siipinen, W-kiinnitys, 100 kpl

 Joustavampi kuin 6-siipinen

38437 Puhdistuskuppi 6 siipinen, ruuvattava, 100 kpl

38438 Puhdistuskuppi 4 siipinen, ruuvattava, 100 kpl

Kokonaispituus 8 mm. Puhdistuskuppi 6 mm

38439 Puhdistuskuppi mini 4 siipinen, w-kiinnitys, 100 kpl

38440 Puhdistuskuppi mini 4 siipinen, ruuvattava, 100 kpl

81390 Puhdistuskuppi 0, harmaa, 100 kpl 

81411 Puhdistuskuppi 1, harmaa, 100 kpl 

81416 Puhdistuskärki 5, harmaa, 100 kpl 

81418 Puhdistuskuppi 7, harmaa, 100 kpl

31014 Puhdistuskuppi SnapOn, lila, 50 kpl

31015 Puhdistuskuppi SnapOn, lila, 100 kpl

31012 Kehränvarsi SnapOn, 10 kpl

31013 Kehränvarsi SnapOn, ruuvattava, 10 kpl

TOP DENT-tuotesarjasta löydät lisää 

tuotteita välinehuoltoon ja hygieniaan. 

Pyydä tuoteluettelo asiakaspalvelustamme, 

p. 010 588 6100 tai lataa kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi
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UUTTA paikkaushoitoon!

176 e
*141,94 e

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 ominaisuudet ovat 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.
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*221,77 e
275 e

*20,16 e
27 e

*20,16 e
27 e

*10,08 e
13 e

39,90 e
*24,11 e

Uutuus!Uutuus!

24 e
*19,35 e

TePe

TePe Colour 
Compact
Hammasharja
Colour Compact hammasharjassa on kaksiväriset 

(vihreä ja pinkki) extra soft -harjakset. Sopii lasten 

harjaksi ja aikuisille, jotka haluavat hieman 

pienemmän harjaspään.

32281 Hammasharja Colour Compact, 

 x-soft, 1 kpl

eBite
LED-valollinen purutuki

Parantaa työskentelynäkyvyyttä suussa – ei varjokohtia. Helppo, 

säästää työaikaa. Sopii erinomaisesti myös yksin työskentelevil-

le. Langaton, helppo ladata. Purutuet, 5 kokoa XS–XL, autokla-

voitavat. Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan.

37402 Purutuki eBite valolla, aloituspakkaus

 Laite, pöytälaturi, 5 purutukea 

 (koot XS–XL)

37403 Purutuki eBite, XSmall, 1 kpl

37404 Purutuki eBite, Small, 1 kpl

37405 Purutuki eBite, Medium, 1 kpl

37406 Purutuki eBite, Large, 1 kpl

37407 Purutuki eBite, XLarge, 1 kpl

37408 Purutuki eBite LED-suoja, 1 kpl

37409 Suojapussi eBite, 100 kpl

Interdental
Laadukkaat hammasväliharjat 

Hammasväliharja muovipinnoitetulla metalliharjalla 

ja pehmeillä harjaksilla. Kahvassa hyvä tartuntapinta. 

Pakkauksessa mukana harjasosan suojahylsy. 

Pakkauskoko 12 x 6 kpl.

33461 0,4 mm

33462 0,45 mm

33463 0,5 mm

33464 0,6 mm

Plackers Original
Hammaslankain päivittäiseen suunhoitoon

Plackers on ainutlaatuinen hammaslankain, jonka 

Tufflosslanka ei rispaannu, ei veny eikä irtoa kiinnityksistään. 

Yhdellä lankaimella voit puhdistaa koko hampaiston.

79513 Plackers Original, 12 x 40 kpl

33465 0,7 mm

33466 0,8 mm

33467 1,1 mm

Plackers
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2+1  
ProphyCare® 
Puhdistuspasta PRO Single Dose
Yksivaiheinen menetelmä. Puhdistus ja kiillotus samassa tuotteessa.
No. 31275 |  Puhdistuspasta PRO, kerta-annospakkaus, 144 kerta-annospakkausta x 2 g

2+1 
ProphyCare®  
Puhdistuspasta Single Dose
Eri karkeudet eri tarpeisiin.
144 kerta-annospakkausta x 2 g
No. 31129 |  sininen RDA 250, 
No. 31130 |  vihreä RDA 170 
No. 31131 |  punainen RDA 120 
No. 31132 |  keltainen RDA 40 
No. 31128 |  lajitelma

4+1
Luxator® 
Forte Elevator
Ergonominen ja vahva.
Ergonominen kahva ja pyöristetty, vahva kärki mahdollistavat 
vipuamisen ilman instrumentin rikkoutumista. Ainutlaatuinen 
kärki tarttuu denttiiniin tai juurisementtiin ja takaa hallitun 
sekä turvallisen hampaan vipuamisen.
No. 90269 |  Luxator F25, 2,5 mm, suora terä, vihreä 
No. 90283 |  Luxator F32, 3,2 mm, suora terä, vihreä
No. 90285 |  Luxator F40, 4,0 mm, suora terä, vaaleanruskea
No. 37359 |  Luxator F32C, 3,2 mm,taivutettu terä, sininen - UUTUUS

4133_2017_02_Hammasvaline_FI.indd   1 2017-02-20   09:43:25

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

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. 

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.

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 

Plackers



Ensimmäinen 

todella universaali 

sidosaine  

– ei vaadi 

aktivaattoria
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Uutta! Valmis annospakkausVastaukset: 

Dr Suh, Bisco inc

79 e
*63,71 e

106 e
*85,48 e

139 e
*112,10 e

255 e
*205,65 e

Prime&Bond active™

Olosuhteet vaihtelevat.             Sidosaineemme ei.

Prime&Bond active™ – universal on sidosaine patentoidulla Active 
Guard™ teknologialla. Prime&Bond activella saat luotettavan 
ja peittävän sidoksen, hyvin alhaisella jälkisensitiivisyysriskillä – 
riippumatta siitä onko dentiini liian kuiva tai kostea.1

• Aktiivinen sekoittuminen kosteaan kaviteettiin
• Aktiivinen levittyminen ja tasoittuminen
• Aktiivinen tunkeutuminen dentiinikanaviin
• Ohut sidosainekerros ja matala viskositeetti

www.dentsplysirona.eu 1 Data on file.

Kokeilutarjous
Tilaa 4ml pullo, saat 

2,5ml:n pullon veloituksetta

DS P&B Active 297x210 mm FIN.indd   1 2016-09-19   09:09

* Arvonlisäveroton hinta

Bisco

Z-Prime Plus
Zirkonia-Alumina Primer

Sopii käytettäväksi sekä valo- että kemiallisko-

vetteisten resiinisementtien kanssa. Voidaan 

käyttää ZrO2- ja Al2O3 -runkoisten kokokeraa-

misten restauraatioiden ja metallirunkoisten 

töiden sekä yhdistelmämuovien ja juurikana-

vanastojen pintakäsittelyyn.

34695 Z-Primer Plus, 4 ml

Mikä on 
universaali  
sidosaine?
Universaali sidosaine on riittävän hydrofobinen käytettäväksi 

yhden kerroksen sidosaineena. Sitä voidaan käyttää kaikissa 

etsaustekniikoissa; total, itse-etsaava tai selektiivinen etsaus.

Se sopii sekä suoriin, että epäsuoriin kliinisiin toimenpiteisiin 

käyttäen valo-, kaksois- tai kemialliskovetteisia materiaaleja 

(ilman tarvetta erilliseen itse-etsaavaan aktivaattoriin).

Se voidaan sidostaa epäsuoriin materiaaleihin, alhainen 

filminpaksuus < 10 mikronia.

Valokovetteinen All-Bond Universal on sellainen. 
Se on Biscon yli 30 vuoden sidosainetutkimuksen tulos.

All-Bondin ainutlatuiset edut:

• Ei kosteusherkkä, sopii märälle, kuivalle tai kostealle  

hammaskudokselle

• Erinomainen sidos kaikkiin sidostettaviin pintoihin

• Käytetään kaikkiin suoriin ja epäsuoriin täytteisiin  

(< 10 mikronin filminpaksuus)

• Erinomainen kemiallinen balanssi sekä total-, itse-etsaavaan  

tai selektiiviseen etsaukseen ja sidostukseen yhdessä 

 pullossa tai kapselissa

• sopii käytettäväksi kaikkien sementtien kanssa  

(ei vaadi erillistä aktivaattoria)

• käytännöllisesti katsoen ei jälkisensitiivisyyttä

Mitä primeria pitäisi käyttää 
sidostettaessa zirkoniumiin?
Bisco suosittelee Z-Prime Plussaa. Se on yksikomponenttinen 

primeri, joka on suunniteltu parantamaan sidosta epäsuorien 

täytemateriaalien ja resiinisementtien välillä. Sitä käytetään 

zirkoniumin, alumiinioksidin, metallin tai metalliseoksen, yhdis-

telmämuovin ja endodonttisten nastojen pintojen käsittelyyn sekä  

intraoraalisiin korjauksiin.

All-Bond Universal 
Puolueettomien tieteellisten tutkimusten ja eri yliopistojen 

testaama.Todellinen universaali sidosaine, ei vaadi aktivaattoria edes epä-

suoriin täytteisiin.  Toimii valo-, kaksois- ja kemialliskovetteisten materi-

aalien 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

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
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Prime&Bond active™

Olosuhteet vaihtelevat.             Sidosaineemme ei.

Prime&Bond active™ – universal on sidosaine patentoidulla Active 
Guard™ teknologialla. Prime&Bond activella saat luotettavan 
ja peittävän sidoksen, hyvin alhaisella jälkisensitiivisyysriskillä – 
riippumatta siitä onko dentiini liian kuiva tai kostea.1

• Aktiivinen sekoittuminen kosteaan kaviteettiin
• Aktiivinen levittyminen ja tasoittuminen
• Aktiivinen tunkeutuminen dentiinikanaviin
• Ohut sidosainekerros ja matala viskositeetti

www.dentsplysirona.eu 1 Data on file.

Kokeilutarjous
Tilaa 4ml pullo, saat 

2,5ml:n pullon veloituksetta

DS P&B Active 297x210 mm FIN.indd   1 2016-09-19   09:09



Uutta Suomen markkinoilla!
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225 e
*181,45 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. 



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

DrBicuspid
Dental 

Excellence 
Award Winner

2017
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55 e
*44,35 e55 e

*44,35 eGame Changer*

Thank you for voting XP® Technology as 

the 2015 Game Changer in the 
RDH Magazine Readers Choice Awards!

*� e product or service that has had the 
most signifi cant impact in the voters’ 
dental offi  ces overall.Game Changer*

Thank you for voting XP® Technology as 

the 2015 Game Changer in the 
RDH Magazine Readers Choice Awards!

*� e product or service that has had the 
most signifi cant impact in the voters’ 
dental offi  ces overall.

American Eagle Instruments on saanut XP-

teknologialla pinnoitetuillle instrumenteilleen 

useita eri tunnustuksia ja palkintoja vuosien 

varrella. Viimeisimpänä esimerkiksi vuonna 2015 

Yhdysvalloissa rekisteröityjen suuhygienistien 

liiton julkaiseman RDH Magazine -lehden lukijat  

ovat valinneet XP-instrumentit vuoden 2015 

”Game Changer” tuotteeksi eli tuotteeksi, jolla on 

ollut suurin helpottava vaikutus potilastyöhön.

Gracey Access 17-18XP
Gracey 17-18 on ainutlaatuinen instrumentti 

hammaskivenpoistoon vaikeapääsyisiltä 

poskihampaiden distaalipinnoilta. Access versiossa on 

pidempi varsi ja pienempi työosa, jonka vuoksi se ulottuu 

hyvin ahtaisiin ja pieniin ientaskuihin poskihampaiden 

distaalipinnoilla.

• Teroitusvapaa

• Säilyttää alkuperäisen muotonsa

• Aina terävä instrumentti

• Ihanteellinen ylläpitohoitoihin ja vaikeapääsyisille 

 distaalipinnoille

37496 Kyretti Gracey Access 17-18XP, 

 sininen, 1 kpl

Uutuus! Uutuus!

American Eagle
instrumentit

Boge 513
Boge 513 -instrumentti on haan ja etualueen sirpin 

yhdistelmä, joita molempia käytetään yleisesti ham-

maskivenpoistossa. 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 yllä-

pitämään 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

Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Patentoidun XP-teknologian ansiosta  American Eaglen 
instrumenttien ohut terä saadaan normaalia terävämmäksi, 
kestävämmäksi. Nämä teroitusvapaat XP-instrumentit ovat 
olleet käyttäjien suosikkeja pitkään – jo yli 10 vuoden ajan.

Laaja valikoima 
kiinteävartisia 
instrumentteja sekä 
Quik-Tip- vaihtokärkiä 
kyretteihin ja sirppeihin
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11 e
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23 e
*18,55 e

42 e
*33,97 e

33 e
*26,61 e

PUHTIA JA PITOA POISTOIHIN

LMSlimLiftLMLiftOut
Atraumaattisiin poistoihin

LMTwistOut 
Kun tarvitset voimaa

LMRootOut
Hienovaraiseen sirunpoistoon

               Tarjous!
LM poistoinstrumentit

      5+1

Lue lisää esitteestä
tai katso kliininen video:

LMDental
www.lm-dental.com

Komet-porat
Viimeistelyyn
Punainen merkkirengas varressa.

36861 Timantti 8392/016FG, interdental, 5 kpl

 Pituus 19 mm. 

80439 Timantti 8392/016W interdental, 5kpl

 Pituus 22 mm.

Juuren pinnan siloitukseen
Pituus 22 mm. Punainen merkkirengas varressa.

37866 Timantti 8832/014W, liekki, 5 kpl

37867 Timantti 8832L/014W, liekki, 5 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



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.
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15 e
*12,10 e

Uutuus!

iLine  
MicroINR-mittari ja testiliuskat
iLine-mittari on pienikokoinen, täysautomaattinen, kannettava ja yksinkertainen käyttää. 

Laite mittaa veren INR-arvon sormenpääverinäytteestä helposti ja nopeasti – alle minuutissa.

Laitteen avulla voidaan helposti seurata varfariinihoidossa (Marevan-lääkitys) olevien potilai-

den hoitotasapainoa missä ja milloin vain. iLine-mittari on tarkoitettu vain terveydenhoidon 

ammattilaisten käyttöön. Helppo näytteenotto. Näytteeksi tarvitaan vain pieni veripisara (3 µl).

Testin otto

1. Laita testiliuska laitteeseen ohjeen mukaan. 

2. Ota pistonäyte sormenpäästä.

3. Laita veripisara liuskaan siten, että sormi ei tuki liuskan mittauskanavaa. 

iLine microINR -mittari
Suuri, selkeä näyttö. Kevyt ja pieni mittari. Laitteessa on 200 tuloksen muisti. Ei kalibrointia. Mit-

tausalue 0.8–8 INR. Automaattinen testikohtainen kalibrointi lisää mittauksen luotettavuutta. 

30460 iLine microINR-laite, 1 kpl,  698 e (*562,90 e) 

iLine-testiliuskat 
kertakäyttöisiä ja yksittäispakattuja 25 kpl:n pakkauksessa, ja ne säilyvät huoneenlämmössä.              

30461 iLine microINR chips, yksittäispakatut testiliuskat, 25 kpl, 176 e (*141,94 e)

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
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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 puutuminen annostelun loputtua

• Soveltuu kaikkiin puudutuksiin

• Kynämallinen, ergonominen ja helppo käsitellä

• Toimii langattomalla jalkakytkimellä, jossa 4 erilaista 

 puudutusohjelmaa, takaisin veto sekä aspiraatiotoiminnot. 

• Autoklavoitava puudutusaineampullin säiliö

• 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.

Uutuus!

Kivuttomaan puudutukseen uusi 

kynämallinen ja helppo koneellinen 

puudutusneula

Koneellisen puudutuksen edut 
 – kivutonta ja nopeaa 
Puudutusta kannattaakin ajatella potilaan kannalta. Usein ensimmäinen operaatio potilaalle vas-

taanotolla on puudutus. Jos se tehdään kivuttomasti, on toimenpide miellyttävämpi ja potilas palaa 

mieluusti samalle vastaanotolle uudelleen. Kivuttomasta puudutuksesta onkin tullut joidenkin ham-

maslääkärivastaanottojen tavaramerkki, jolla ne ovat saavuttaneet nopeasti oman uskollisen asiakas-

kuntansa. Toisin sanoen, koneellinen puudutuslaite maksaa itse itsensä takaisin.

Manuaalinen puudutus tuntuu asiakkaasta kivuliaalta, sillä se tehdään yleensä nopeasti ja pai-

namalla puudutusaine paineella kudokseen. Lisäksi on odotettava, että aine ehtii imeytyä ja vaikuttaa 

haluttuun kudokseen ennen operointia. Toisin on koneellisessa puudutuksessa, jossa aine injektoidaan 

kontrolloidusti ja tasaisella nopeudella. Näin ei synny kivuntunnetta ja haluttu kudos ehtii puutua kun 

injektointi loppuu. Itse injektio siis vie hieman pidemmän aikaa, mutta haluttu puutumistulos saavu-

tetaan nopeammin ja kaiken lisäksi kivuttomasti. Kehittyneimmissä laitteissa ohjausyksikkö mittaa 

kudoksen vastusta suhteessa injektion nopeuteen ja säätää sitä tarvittaessa hitaammaksi tai nopeam-

maksi mikä tekee puudutuksesta optimaalista.

Koneellinen puudutus on yhtä helppoa kuin manuaalinenkin. Se soveltuu kaikkiin puudutustek-

niikoihin, varsinkin niihin, jotka ovat erittäin haastavia. Esimerkiksi intraligamentaarinen puudutus. 

Käyttämällä tätä tekniikkaa voidaan puuduttaa vain yksi hammas, jolloin ympäröivä alue ei puudu, 

ja vältytään esimerkiksi lapsille yleiseltä puutuneen alueen puremiselta. Manuaalisesti tehtävä int-

raligamentaarinen puudutus on erittäin  haastavaa, koska puudutus pitää tehdä hyvin hitaasti, jotta 

puudutusaine ehtii imeytyä. Koneellisesti tehtynä intraligamentaaripuudutuksessa puudutusaineen 

vuotovaaraa ei ole, koska laitteella voidaan annostella tasaisesti hitaalla vauhdilla. 

Täysin kivutonta puudutuksesta saadaan käyttämällä neuloja, joissa on kaksi leikkaavaa pintaa. 

Nämä neulat läpäisevät kudoksen minimaalisesti, eivät pistäen, vaan leikkaantuen helposti sisään 

kudokseen. Tämä mahdollistaa puuduttamisen kaksivaiheisesti; ensin puudutetaan pintakudos, jonka 

jälkeen jatketaan halutulla puudutustekniikalla. Valmiiksi puutunut pintakudos ei tunne kipua varsi-

naista puudutusta tehtäessä.

Koneellisesti tehty puudutus on helppoa, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa ja no-

peampaa kuin manuaalisesti tehty puudutus. Ennen kaikkea se on potilaan kannalta kivuttomampaa. 

Tyytyväinen potilas – tyytyväinen hammaslääkäri.
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Diagnostiikkaan ja potilaan motivointiin

Satelec SOPRO Care
Kolmitoiminen diagnostinen suukamera 
nopeuttaa diagnoosin tekemistä

Kolmitoiminen suukamera, jossa perinteisen suukameran 

lisäksi kariesdiagnostinen ominaisuus sekä ientulehduksen 

ja plakin näyttävä kuvausmahdollisuus. 

Ominaisuudet

• korkealaatuinen suukamera 100-kertaisella suurennoksella

• PERIO-kuvausmoodissa näkyvät ientulehdus sekä plakki

• CARIES-kuvausmoodissa paljastaa karieksen

Laadukas

• perustuu aallonpituudella 440–680 nm olevaan  

siniseen valoon

• resoluutio 752 x 582

• 7 LED-valoa (4 valkoista; 3 sinistä)

Kysy myös tarjoustamme!  

Soita laitemyyntiimme, p. 010 588 6200

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  |  tilava 300 ml:n säiliö, mahdollisuus  käyttää steriiliä vettä tai liuoksia

•  Ergonominen  |  yksinkertainen  ja tarkka värikoodattu säätö, hiljainen pumppu ja tasainen vesisuihku

•  Helppokäyttöinen  |  säiliö voidaan täyttää myös toimenpiteen aikana, helppo puhdistaa ja desinfioida

•  Kevyt käsikappale  |  erinomainen näkyvyys myös taka-alueilla, tehokas LED-valo, voidaan steriloida

•  Tehokas kärki  |  kattava värikoodattu kärkivalikoima, saatavana yli 70 erilaista kärkeä profy-, perio- ja 

endotoimenpiteisiin. Steriloitavat värikoodatut avaimet helpottavat kärkien tehoalueen määritystä.  

Sisältää kärjet 1, H3 ja endoviilat K15/25 mm



KaVo Pearls
Hyödynnä 
instrumentti-
tarjous  4 + 1
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MASTERtorque M9000L  
Turbiini, jossa ei ole takaisin imua

Pyörimisliike pysähtyy  alle 1 sekunnissa.

Turvallinen potilaalle, ei nesteiden takaisinvetoa 

pysäytyksen jälkeen. Erittäin hiljainen, 20 % lisää maksimitehoa 23 W.

Ergonominen PLASMAtec-pinta. 

Miniversio MASTERtorque Mini M8700 L

Uudenlainen muotoilu! 

KaVo MASTERmatic  
Käsikappaleet – uudet ominaisuudet 
erilliset vaihdettavat kulmapäät 

MASTERmatic M05L Mini 1:5 punainen,  
jossa 43 % pienempi pää.

 
 
Kysy näistä ja muista KaVo-tuotteista 
laitemyynnistämme,  p. 010 588 6200.

KaVo 
Master 

Prophyflex 3  |  Jauhepuhdistin 

Ilmatoiminen turbiinikiinnitteinen jauhepuhdistuslaite 

hellävaraiseen hampaiden pintojen puhdistukseen ja värjäymien 

poistoon. Autoklavoitava. Sopii KaVon  

ja Sironan turbiiniliittimiin.

Puhdistusjauheet

Prophyflex, annospussit, 80 x 15 g

Prophyflex Perio, 4 x 100 g

Prophy Pearls, annospussit 80 x 15 g

Prophy Pearls Neutral , 4 x 250 g 
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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)     

Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!

Irrotettavan modulaarikaapelin ja USB-liitännän ansiosta 

helppo kytkeä ja siirtää eri huoneeseen. 

Voidaan käyttää eri valmistajien kuvantamisen ohjelmistoja.

59200 Intraoraalikamera Sopro 617 USB TopDent, 1 kpl  

 Top Dent Sopro 617 
    by Acteon  |  Suukamera

Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

TOP DENT Sopro 617 on helppokäyttöinen 

USB-kamera tarkkojen intraoraalisten kuvien 

ottamiseen. 

Anatominen muotoilu ja poikkeuksellisen laaja 

kuvauskenttä helpottavat pääsyä vaikeille alueille 

ja auttavat säilyttämään potilasmukavuuden.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven 

LED-valo ja asfäärinen linssi takaavat häiriöttömän 

kuvan.
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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!    
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AMBI-ominaisuuden saat molempiin malleihin! 

INTEGO  ja INTEGO pro   

Tule testaamaan Hammaslääkäripäivillä 
kuinka nopeasti AMBI-versio kääntyy.
Kysy myös ENDO-pakettia. 

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

Ergonominen 
potilastuoli.
Mukavuutta.
Stabiilisuutta.

Funktionaalinen design 
Turvallisuutta ja helppoutta  juurenhoitoon

Intego Pro
Tuoli kuin divaani 

Apex-mittari  
INTEGO Pro -mallissa

Ulottuvuutta.
Keveyttä.

 

Joustavuutta 
sekä erinomaiset 

ominaisuudet 
nelikäsityöskentelyyn

Ergonomiset liikeradat.
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Uutuus!

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.

Unic Line S
Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari

Nyt se on täällä!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin 

entistä parempi ja loistavasti nykyaikaiset 

vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S.
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KaVo DIAGNOcam

Orthopantomograph
300d maxio

• Laadukkaat, nopeammat diagnoosit
• Kariesdiagnoosi ilman röntgeniä

Kamerajärjestelmä, joka hyödyntää 

hampaan rakennetta kariesdiagnoosin varmistamiseen. 

Tekniikka perustuu hampaan läpivalaisuun käyttäen hammasta 

valonjohtimena. Selkeä kuva näytöllä, mikä helpottaa olennaisesti 

myös potilaskommunikaatiota.  Kariesleesion kaltaiset rakenteet 

näkyvät kuvassa tummina varjoina. Kariesmuutokset näkyvät 

hyvin varhaisessa vaiheessa. Helppokäyttöinen, nopea ja kuvat 

dokumentoitavissa. Täydentää loistavasti röntgendiagnostiikkaa. 

Pyydä esittely vastaanotollesi, 
p. 010 588 6200

Ei enää röntgensäteilyä!
Erinomainen approksimaali- ja 
okklusaali-kariestapauksissa. 
Näyttää myös tietyntyyppiset 
sekundaarikariesleesiot ja 
halkeamat.

Cranex® 3d

Kotimainen digitaalinen panoraamaröntgenlaite
Monipuoliset tarkat ja laadukkaat kuvat 
leukojen ja kasvojen alueelta.

3d | 2d |  ceph 
3D-kuvantamisessa laaja kuvakokovalikoima yltää myös 
isoihin kenttäkokoihin. 
Cranex 3D/2D on helposti laajennettavissa 3D-laitteeksi ja erityisesti 

Ceph (kefalo)-ominaisuuksilla laajennettuna mahdollistaa kaiken-

laiset kuvaustarpeet eri kokoisilla hammasklinikoilla. 

Helppokäyttöisyys |  Selkeä ja opastava ClearTouch -ohjauspaneeli 

optimoi työvirran. Käyttäjä voi tehdä kaikki toimenpiteet kuvausta 

varten potilaan viereltä. Uudella paneelilla valitaan vain kuvaus-

ohjelma, kuvausnopeus (jos haluaa valita). 

Vakaa potilasasettelu  | Tuki viidestä kohdasta – kaksi ohimolta, 

nasiotuki, leukatuki ja purutikku.

Tarkkuus ja turvallisuus | Valotusarvojen automatiikka (AES) liik-

kuvan kollimaattorin avulla. Menetelmä, jolla etuhampaiden koh-

dalla terävästi kuvautuva kerros saadaan paksummaksi ja jonka 

avulla etualue kuvautuu paremmin. Turvallinen potilaalle ja käyt-

täjälle. Cranexillä kuvattaessa säteilyannos on olemattoman pieni. 

• erinomainen, kliinisesti paras kuvan laatu 
• tarkka ja stabiili 5-pisteen potilasasettelu
• KKTT-kenttäkoot
• pienet sädeannokset

Kefalostaatissa sädeannosta voidaan pienentää kuvakenttää 

rajaamalla portaattomasti sekä horisontaali- että vertikaalisuun-

nissa. Automaattisella pehmytkudoksen säätöohjelmalla AFC:lla 

varmistetaan kefalometrisissa analyyseissa tarvittavien pehmyt- ja 

kovakudosten pisteiden erottuminen selkeästi.

CLINIVIEW™ OrthoTrace on joustava ja helppokäyttöinen oh-

jelma, jota käytetään ortodonttiseen suunnitteluun, kefalometri-

seen analyysiin ja visuaaliseen, diagnostiseen kuvantamiseen sekä 

hoitosuunnitteluun oikomishoidossa ja suu- ja leukakirurgiassa. 

Ohjelma sisältää yli 30 tavanomaisinta kefalometristä analyy-

siä, sekä mahdollisuuden luoda omia analyyseja helposti. Puoli-

automaattinen pisteiden asemointi nopeuttaa analyysin tekoa. 

Valo- ja röntgenkuvien päällekkäisnäyttö auttaa käyttäjää hoidon 

edistymisen kommunikoinnissa potilaalle ja auttaa potilaan mo-

tivoinnissa. Yhteensopiva potilastietojärjestestelmien ja PACSin 

kanssa. Stand-alone-ohjelma.

Digitaalinen kamerajärjestelmä 
kariesdiagnostiikkaan



ORTHOPHOS  SL
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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

Orthophosissa on tarkka potilasasettelu ja ohjaava näyttö  
Turvallinen ja helppokäyttöinen ja automaattisesti kääntyvä  

3D Flat Panel -sensori. 

Kolmikohtaisen kiinnityslaitteen ansiosta potilaan asettelu on yksin- 

kertaista ja nopeaa – ainutlaatuinen purutikku kertoo heti potilaan  

oikean pään asennon. Opastava Easy Pad -kosketusnäyttö ohjaa  

kuvantamisprosessia. 

ORTHOPHOS SL 
tuo kuvantamisen uudelle tasolle!
 
Isommat kenttäkoot.
Erittäin matalat säteilyannokset.
Loistava tarkkuus, sillä otettu röntgenkuva siityy suoraan 
digitaaliseksi kuvaksi ilman välivaihetta. 
Interaktiivinen Sharp Layer*
Mukana myös ortho-ohjelma oikomishoidon kuvauksiin. 

Yhteensopiva uuden SIDEXIS 4  -ohjelmiston kanssa.



31|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |  Maalis-huhtikuun EXTRA

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   |  Olli Juvonen, p. 050 310 8680 
Esa Asikainen, p. 050 310 8590

+ SIDEXIS 4

INTEGROIDUT 
DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

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

3D ENDO
INNOVAATIO JUURENHOITOON
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Paljon enemmän.

CEREC on edistyksellisin 

ja loistava järjestelmä 

tehokkaaseen ja laadukkaaseen 

keraamiseen paikkaushoitoon. 

CEREC-tuoteperheestä löydät 

juuri sinun vastaanotollesi sekä 

omaan potilastyöskentelyysi 

sopivan kokoonpanon. 

Tämän lisäksi  CEREC on myös paljon muuta. 

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CAD/CAM



Speed Fire  
– markkinoiden ainoa uuni, 

joka yhdistää sintrauksen 

ja kiiltopolton. 
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Paikkaushoitoon ja keramiaan

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. 

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.
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Digitaaliseen jäljentämiseencad/cam-materiaalit

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. 

CEREC
Laajin valikoima ensiluokkaisia 
materiaaleja ja -tarvikkeita

Jyrsittävät blokit 

IPS e.max CAD MT

IPS Empress CAD

Celtra Duo VITA RealLife

CAD/CAM-
yhdistelmämuoviblokit 

Top Dent  
Cerasmart by GC 

Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. 

Esteettisyys

Lithiumsilikaattiaihio. Vahvistettu zirkonialla 

(10%). Käyttöindikaatiot: kruunut, inlayt, 

onlayt ja laminaatit. Voidaan kiillottaa 

suussa tai kiiltopolttaa.

Maasälpäkeramia etualueelle. Sisällä 

dentiinisävy, jolla saadaan aikaiseksi 

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

Digitaalinen jäljennös 
on myös meille jo arkipäivää. 

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.

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
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oikominen

*80,39 e
100 e

*6,29 e
7,80 e

*58,06 e
72 e

*40,25 e
49,90 e

*8,88 e
11 e

*15 e
18,60 e

*55 e
68,20 e

Digitaalinen työntömitta
Pituus 145 mm. Enää ei tarvitse katsoa pikkuviivojen 

kohdennusta mitan saamiseksi, vaan näet mitan selkeinä 

numeroina näytöllä joko millimetreinä tai tuumina.

43889 Työntömitta, digitaalinen, 

 HSL 246-15, 1 kpl

Braketti/tuubiatula
Braketti/tuubiatula mitallisella ohjainpäällä. 

Suunniteltu trumpettimallisille tuubeille.

43891 Braketti/tuubiatula 

 HV001 mitalla, 1 kpl

Braketin korkeuden määrittämisinstrumentti
Puikkomalli, taittuvat päät. 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.

43880 Braketin korkeuden määrittämis-

 instrumentti HSL 149-18, taipuisa, 1 kpl

Puikko 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm, alumiinia.

49001 Braketin korkeuden määrittämis-

 instrumentti HV 003, 1 kpl

Braketin paikan määrityshämähäkki
Braketin paikan määrityshämähäkki piikeillä.

43887 Braketin paikan määritysinstrumentti 

 HSL 158-00, 1 kpl

Braketin paikan määrityshämähäkki lyijyillä.

49002 Braketin paikan määritysinstrumentti 

 HV005, 1 kpl

HV Mitta 0–8 mm
Kaikenlaiseen mittaamiseen niin suussa kuin malleilla. 

Steriloitavat ja pesunkestävät teräksiset mitat suorana ja 

viistottuna mallina.

49004 Metallimitta HV 004, 0–8 mm, 

 suora, 1 kpl

49003 Metallimitta HV 006, 0–8 mm, 

 viistopää, 1 kpl

 
22.9.2017  |  Oulu 
Tervetuloa hammastekniikan hands-on-kurssille 

valmistamaan skeletaalisten ankkurointiruuvien 

päälle rakennettavia oikomiskojeita.  Kouluttajana 

Dieter Peterman. Kurssin hinta 395 euroa (sis. alv 24 %). 

Lisätietoa sivulla 44.

Braketti-instrumentit

Hammastekniikan oikomiskojekurssi teknikoille
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Uutuus!

Memory RME
Levityslukot

Mikset hyödyntäisi kaarilangoista tutun NiTi-langan 

muistiominaisuutta myös RME-levityslukoissa!

Sen etuina mm:

• jatkuva tasainen voima

• kojeen aktivointi harvemmin

• hoitoaika lyhenee jopa 50 %  

(tutkimus identtisillä kaksosilla, Prof. Dr. Giorgio Nidoli, Italy)

• tasaiset voimat potilaalle miellyttävämmät 

Aqua Splint
TMD-purentakisko

· nopea ensiapu leukanivelvaivoissa – ei tarvita jäljennöksiä  

– käyttövalmis muutamassa minuutissa

· nopea kivunlievitys ja puremalihasten rentoutus erityisesti 

akuuteissa tapauksissa 

· kisko muokattavissa pakkauksessa olevan silikonin avulla 

potilaskohtaisesti   

· voidaan käyttää kiinteiden oikomiskojeiden kanssa

· keskimääräinen käyttöaika 4 – 6 viikkoa, yökäyttö

36733 TMD-purentakisko Aqua Splint, 1 kpl

 sisältää kiskon, liiman ja silikonin  

 kaksoisruiskussa

Lisäinfoa www.aqua-splint.com

44677 Levityslukko 167M 1529 Memo N, 10 mm, 5 kpl

 Sisällä NiTi-jousi, levityskapasiteetti 10 mm.

44678 Levityslukko A167M 1326 Memo S, 8 mm, 5 kpl

 Sisällä NiTi-jousi, levityskapasiteetti 8 mm.

 Löydät Forestadentin katalogista, osio 8.

Memory-levityslukko Yleisesti käytettävä levityslukko

Aina 5 aktivointiin jatkuva voima. Jokainen lisäaktivointi tarkoittaa 
suurempaa voimaa.

Tutkimus identtisillä kaksosilla; prof. Dr. Giorgio 
Nidoli, Italia. Hoitoaika lyhenee jopa 50 %.

Memory RME-levityslukot 
vain Forestadentilta!

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



OneSystem Basic
Kuitukankaiset isot pehmeät liinat 

Säästää desinfektioainetta, mutta sitoo likaa 

erittäin hyvin. Käytä kuivapyyhintään tai 

valmiina Easydes-desinfektioliuksen kanssa. 

Liinakoko 17,5 x 36 cm. 

33683 OneSystem Basic -kuitukangas-

 pyyhkeet, 4 x 120 kpl

Easydes
Käyttövalmis etanolipohjainen  

pesevä pintadesinfektioaine

Soveltuu kaikkien alkoholia sietävien 

pintamateriaalien desinfektioon. Nopeaa ja 

helppokäyttöistä Easydes-desinfektioainetta 

voidaan käyttää myös näkyvästi likaantuneilla 

pinnoilla sekä eritetahradesinfektioon.

90043 Easydes, käyttövalmis 

 desinfektioliuos, 5 l
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99 e
*79,84 e

31 e
*25 e

Hydragel Esikäsittelyaine on erikoistuote kontaminoiduille 
välineille, tilanteissa, jolloin välineitä ei pestä heti käytön jäl-
keen desinfioivassa pesukoneessa tai niitä ei esidesinfioida. 

Tuote on suunniteltu niin, että se on helppo annostella, se muodos-

taa ohuen geelimäisen kalvon välineiden pintaan ja myöhemmin 

aine on helposti konepestävissä pois. Näin mikrobit eivät pääse 

leviämään säilytyksen aikana ympäristöön tai työntekijöihin in-

strumenttien pinnoilta. Käsittely estää myös lian kuivumisen vä-

lineiden pintaan. 

Hydragel Esikäsittelyaineella käsitellyt pinnat puhdistuvat hel-

pommin konepesussa. Tuote toimii myös pesutehosteena ja varsi-

naisen konepesuaineen pitoisuutta voidaan tämän vuoksi laskea 

ja työaikaa säästyy. Tekniikka sopii erityisen hyvin hammashuollon 

välineiden huoltoprosessiin, koska se on hellävarainen hammas-

huollossa käytössä oleville materiaaleille. 

Eniten mietintää tuotekehitysvaiheessa aiheutti vaahdon tai 

ohuen geelin annostelumuoto, millaisena se halutaan arjen työs-

kentelyssä. Nyt uudistetussa reseptissä päädyttiin suihkeen muo-

toon, jolla mahdollistetaan ohut leveähkö geelisumu käsiteltävien 

välineiden pinnoille. Itse formulaatio sisältää monenlaisia kom-

ponentteja, joilla taataan tärkeitä ominaisuuksia suunnitellusti, 

kuten pysyvyys pinnoilla, poishuuhdeltavuus, pitkä säilyvyysaika, 

pesuprosessin vaahdottomuus ja korroosiosuoja. Formulointi on 

vaatinut paljon käytännön kokeita hyvän kompromissin aikaan-

saamiseksi. 

Tuotekehitysvaiheessa suoritimme uudistettavalle esikäsit-

telyaineellemme laajat kliiniset koekäytöt suomalaisissa väline-

huollon yksiköissä. Nyt uudistetun Hydragel Esikäsittelyaineen 

ollessa myynnissä odotamme palautetta uudistetusta reseptistä 

normaalissa käytössä. 

teksti: Kimmo Nurmi, 

tuotekehityskemisti, KiiltoClean Oy

Hydragel 
esikäsittelyaine 
on uudistettu!

19,90 e
*16,05 e

Hydragel
Suojageeli instrumenteille

Uudistettu Hydragel on nyt 

koostumukseltaan läpikuultavan kirkas, 

erittäin miedosti tuoksuva geeli.

Soveltuu kaikille konepesun kestäville 

materiaaleille. 750 ml:n suihkepullo 

on riittoisa käytössä, ja se on myös 

ergonomisesti helppokäyttöinen. 

90055 Hydragel-suojageeli,  

 750 ml
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Melaseal 100+
Manuaalinen kuumasaumaaja

Melaseal Pro
Moottoroitu kuumasaumaaja

Saatavana eri telinevaihtoehtoja.

Melag Vacuklav 44B+
Nopea, innovatiivinen ja joustava.  

Oikea valinta, kun haluat laatua ja tarkkuutta. 

• automaattinen ovi

• selkeä värinäyttö ohjelmien valintaan

• kammiotilavuus 22,6 litraa 

• tarjottimineen maksimi 9 kg instrumentteja  

ja maksimissaan 2,5 kg tekstiilejä 

•  esi- ja jälkityhjiö, 5 käyttöohjelmaa,  

2 testiohjelmaa 

• ulkomitat: 45 x 50 x 68 cm

MELAstore 
instrumenttikasetit
Desinfektioon ja autoklaaviin

MELAstore-Tray 50 

MELAstore-Tray 100

MELAstore-Box 100 

MELAstore-Box 200

MELAstore-Tray ja -Box-tarjotinten avulla hoidat kätevästi
pesun + steriloinnin + instrumenttien säilytyksen käyttövalmiina. 

MELAstore-Tray ja saat  12 x 
enemmän pesukoneeseen

MELAstore-Box ja saat  4 x 
enemmän autoklaaviin

Cliniclave 45
Optimaalinen ratkaisu isoille klinikoille

• Maksimissaan 35 kg instrumentteja tai  

7 kg tekstiilejä

• Nopea. 35 kg instrumentteja steriloituu  

55 minuutissa sisältäen kuivauksen.

• Selkeä värinäyttö ohjelmien valintaan

• Kammiotilavuus 105 litraa

• Ulkomitat: 65 x 160 x 91 cm.  

Pöytämalli (65 x 91 x 91 cm)

• Automaattinen ovi. Saatavissa oikea-  

tai vasenkätisenä

• Saatavana Magnum-versio (65 x 160 x 153 cm),  

jossa kaksinkertainen maksimikapasiteetti  

(70 kg/14 kg) ja vain hieman pidempi ajoaika  

(68 min)

• Molemmat versiot saatavissa myös  

läpiantomalleina

51011 MELAseal 100+

51120 MELAseal Pro

Jätä pois turhat työvaiheet! Säästä aikaa ja materiaaleja!
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16,90 e
*13,63 e

Uusi kansimalli myös 
ultraääni-instrumenteille!

Uuden DAC Universalin löydät 
vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  p. 010 588 6200

Uusi käyttöliittymä. 
Selkeä näyttö!

DAC Universal
Nopea ja vaivaton. Pesee, öljyää ja steriloi – kaikki samassa.

Vaihda vanha DAC instrumenttien huoltolaitteesi uuteen DAC Universaliin.

Laite on uusiutunut viimeisen kahden vuoden aikana ja lukuisat tekniset 

parannukset ovat tehneet siitä entistä suorituskykyisemmän ja luotettavan.

Nyt uusi malli!  Kansivaihtoehtoja on nyt enemmän. 

Tulossa uutta!
Oromed Liquid, 500 ml  

Täysin virusidinen, alkoholipitoinen 

käsidesinfiointiaine, jossa on laaja 

antimikrobinen vaikutus. 

Oromed Viruderm, 500 ml

erittäin nopea vaikutusaika, 

herkkäihoisille suunniteltu, tehoaa 

norovirukseen.

TARJOUS 3 +1 
Osta 3 pulloa Oromed Geliä, saat 
lisäksi 1 litran pullon kaupan päälle. 

Oromed Gel
Laajavaikutteinen käsidesinfiointigeeli

Käyttövalmis hydroalkoholigeeli, jossa on laaja antimik-

robinen vaikutus, käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen ja 

kirurgiseen desinfiointiin. Kirkas, ei tahmea, ei jätä jäämiä. 

Miellyttävä käyttää, kuivuu nopeasti ja jättää kädet samet-

tisen pehmeiksi. Muodostaa ainutlaatuisen ihonsuojausyh-

distelmän, joka koostuu kostutusaineista, vitamiineista ja 

rauhoittavista aineista. 

• Laaja vaikutusteho

• Ei sisällä hajusteita tai väriaineita 

• Erinomainen yhteensopivuus ihon kanssa 

• Sisältää ikääntymistä hidastavia aineosia 

• Dermatologisesti testattu

34475 Oromed Gel -käsidesinfiointiaine, 1 l



 
22.9.2017  |  Oulu 
Tervetuloa hammastekniikan hands-on-

kurssille valmistamaan skeletaalisten 

ankkurointiruuvien päälle rakennettavia 

oikomiskojeita.  Kouluttajana Dieter Peter-

man. Kurssin hinta 395 euroa (sis. alv 24 %). 

Lisätietoa sivulla 44.

Hammastekniikan oikomiskojekurssi teknikoille
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50 e
*40,32 e

65 e
*52,42 e

15,50 e
*12,50 e

15,50 e
*12,50 e

40 e
*32,26 e

450 e
*362,90 e

12 e
*9,68 e

6 e
*4,84 e

139,94 e
*112,85 e

336,57 e
*271,42 e

2800 e
*2264,70 e

Laboratorioon

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

Laboratoriotarvikemyyjä 

Jaana Ahlroth (tilaukset)  >>

<< Aluepäällikkö Kaija Rappu  

p. 043 825 9475

(tuotetiedustelut)

* Arvonlisäveroton hinta

Elite Double 8
20929 Elite Double 8,  5 + 5 kg, A-silikoni   

 duplikointiin, erinomainen juoksevuus

Elite LC tray
Valokovetteinen lusikkalevy, jonka muotoilu 

vähentää ylijäämä materiaalia. Ei tahmaa.

23190 Elite LC tray ROUND pink

21172 Elite LC tray pink

Oranwash L | Jäljennösaine

Täydellinen konsistenssi kääntöpoimujen 

jäljentämiseen. Työskentelyaikaa voidaan säädellä 

kovettajan määrää muuttamalla. Appelsiinin 

makuinen.

20924 Oranwash L, jäljennösaine, 140 ml

Thixoflex M | Jäljennösaine

Ihanteellinen pohjausjäljennöksiin. Mucostaattinen, 

ei aiheuta painetta pehmeille kudoksille. Korkea 

viskositeetti koko työskentelyn ajan.

20925 Thixoflex M, jäljennösaine, 140 ml

Indurent Gel
Kovettajageeli kaikille Zhermackin C-silikoneille.

20926 Indurent Gel, kovettajageeli, 60 ml

Bellavest SH, valumassa,  80 x 160 g

09259 Wirobond 280, valumetalli, 1 kg

82687 Gelovit 200, duplikointilämmitin, 1 kpl

Zhermack
Bego

Universal Tray Adhesive
Lusikkaliima | A- ja C-silikoni jäljennösianeille. 

Helppo applikointi pensselillä. Erinomainen 

kiinnittyvyys metallisiin jäljennöslusikoihin. 

Vaaleansininen.

21116 Universal Tray adhesive, 

 lusikkaliima, 10 ml

Elite HD+ | Jäljennösaine

21119 Elite HD+ LIGHT fast set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21120 Elite HD+ SUPERLIGHT fast set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21121 Elite HD+ LIGHT normal set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21122 Elite HD+ Regular normal set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml
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KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

LEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

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

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



• Esittelyssä kevään 2017 

 parhaat uutuudet IDS:stä 

• Testaa ja kokeile workshopeissa

• Opi jotain uutta

• Hyödynnä päivän erikoistarjoukset
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HAMPAILLE.FI
VERKKOKAUPPA
VAIHTOEHTONA

APTEEKILLE!

Hampaille.fi on edullinen ja laajan valikoi-
man suun hyvinvointia edistävä verkko-
kauppa. Suosittele Hampaille.fi:tä potilail-
lesi ja varmista heille sujuva kotihoito.

Voit tilata ILMAISEKSI potilaillesi 
Hampaille.fi etukoodeja osoitteesta 
http://info.hampaille.fi/ammattilaisille 
tai sähköpostitse info@hampaille.fi

11.5.2017   |  kello 14–19  |  Open House Hammasväline
Onko oma ja potilasturvallisuus kunnossa? 
Mietitkö miten tehdä säästöjä vastaanoton kustannuksissa?
Tunnetko riittävästi uusia tekniikoita?   Tule ratkaisemaan vastaanottosi haasteet.

Kokeile, testaa ja osallistu miniluennoille
Onko sinulla kysymyksiä kuvantamisesta ja sen laadun varmistamisesta? 

Askarruttaako työergonomia, välinehuollon toimivuus vai joku muu?

Käytä mahdollisuus löytää uudenlainen ja helppo ratkaisu 

pieneen tai isoon mieltäsi askarruttavaan kysymykseen.  

Ajankohtaisia aiheita!  mm. luento Tarttuvat taudit vastaanotolla; 

luennoitsijana TtM, SHG Nina Parkkila

Ilmoittautumiset ja ohjelma kotisivuillamme  

www.hammasvaline.fi >  Koulutukset ja tapahtumat.  

Haluatko tietää enemmän, soita meille.

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 ja Mira Urpulahti, p. 050 310 8538, Hammastarvikkeet |  

Esa Asikainen, p. 050 310 8590, Laitteet |  Janne Ruokola, p. 050 310 8595, Cerec cad/cam | 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560, Oikominen  | Kaija Rappu, p. 043 825 9475, Laboratoriot

Virkistäydy ja hyödy!
Ota mukaan kollegasi ja oma 
työtiimisi ja vietä rento iltapäivä 
kanssamme. 
Poimi samalla tuhti tietopaketti 
ajankohtaisista teemoista.
Buffee ja viinitarjoilu.

Tervetuloa

Vietä 
tehokas 
iltapäivä 
Espoossa!

Viihdy ja virkistäydy! 

Löydä uudet innovaatiot!
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Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi /koulutukset_ja _tapahtumat tai 

sähköpostilla ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta poisjäännistä 

veloitamme kurssimaksun. 

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.

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Hammastekniikan oikomiskojekurssi 
teknikoille 
22.9.2017  |  Oulu
Tervetuloa hammastekniikan hands-on-kurs-

sille valmistamaan skeletaalisten ankkuroin-

tiruuvien päälle rakennettavia oikomiskojeita.

Kouluttajana toimii Dieter Peterman, Forestaden-

tin yhteistyökumppani. Kurssikielenä on englanti. 

Mukaan mahtuu 10 osallistujaa, joten muista 

ilmoittautua ajoissa. Kurssille tarvitset mukaasi 

omat työvälineet. 

Kurssin hintaan 395 e (sis. alv 24 %) sisältyy 

hands-on, ruokailut ja kurssimateriaali. 

Sitovat ilmoittautumiset 18.8.2017 mennessä.

Juurikanavien kemomekaaninen
preparointi 
2.3.2017  |  Rovaniemi
Kestävän ja onnistuneen juurihoidon edelly-

tyksiä ovat työskentelypituuden

määrittäminen, huolellinen kanavajärjestel-

män desinfiointi ja tiivis juurentäyte. Luen-

nolla käymme läpi menetelmiä, joiden avulla 

hyvä kanavalaajentaminen oikeaan pituu-

teen on mahdollista, jotta riittävä huuhtelu ja 

desinfiointi mahdollistuvat. Kertaamme myös 

juurihoidossa käytettävät huuhteluaineet ja 

niiden käyttötavat. 

Luennoitsijana Riikka Mattila. 

Kurssin hinta 45 euroa (sis. alv 24 %).

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

Orionintie 5, 02200 Espoo. Tiivis teoriapaketti, 

käyttökokemuksia ja hands-on-ohjausta 

yhden päivän ajan. 

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

Micro-Mega-ilta 
28.3.2017  |  Kouvola
Tervetuloa tutustumaan Kölnin IDS-messujen 

uutuuksiin! Luennoitsijana Caroline Dort 

Micro-Megalta. Tilaisuus on maksuton.

Edelweiss-kurssi 
5.4.2017  |  Espoo
Tutustu uudenlaiseen menetelmään! 

DIRECT VENEER on yhdistelmämuovilami-

naatti, joka nousee kärkijoukkoon modernissa 

vähäistä preparointia vaativassa esteettisessä 

hoidossa. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut 

mahdollista valmistaa valmiiksi muotoiltua 

laminaattia potilaalle yhdellä hoitokerralla 

hampaan luonnollisessa sävymaailmassa. 

Laminaatti säästää hammaslääkärin aikaa ja 

on samalla potilaalle taloudellinen vaihtoehto 

tavanomaisen keraamisen laminaatin sijaan.

Luennoitsijana Claudio Novelli. Kurssikieli on 

englanti. Kurssin hinta 150 euroa (alv 0%).

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

hammasteknikoille ja hammasteknikoille 

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.

 

Tulossa!
Juurihoidon iltakurssi 
16.5.2017  |  Helsinki 
17.5.2017   |  Turku 
18.5.2017   |  Kuopio
Luennoitsijana Filippo Cardinali. 

Kurssikielenä englanti.


