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Elo-syyskuun EXTRA                   Poimintoja  

Uusia ominaisuuksia endoon
Intego  |  kehittyvä hoitoyksikkö

Denstply Sirona  INTEGO-hoitokoneen kanssa 
juurihoito on entistä helpompaa. Laitteeseen 

käyvät nyt mm. kaikki resiprokatiiviset viilat, 

sivut 22–23.

Onnistunut järjestelmä
3D endo  |  Testattavana!

Sari Lomu Joensuusta testasi uutta 3D Endo 
-ohjelmistoa ensimmäisenä Suomessa.  
Lue lisää itse ohjelmasta ja  Sarin 
ensivaikutelmasta sivuilla 25–26.

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

Suomen yrityskannasta.  Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin  

parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  

Uutta juurikanavan avaukseen
  

2Shape |  helppo menetelmä
 

 
HLT Riikka Mattila kertoo uudesta kahden  
viilan menetelmästä juurikanavan  
avaamisessa, sivulla 4. 

Riikka luennoi syksyn aikana  
samasta aiheesta eri paikkakunnilla.  
Lisätietoja kursseista sivulla 44 ja kotisivuillamme.

 

Perjantaina 24.11.2017
VARMISTA LIPPUSI AJOISSA. VARAA NYT!  
Lisätiedot sivulla 43.  

Varaukset > www.hammasvaline.fi  > Koulutukset 
ja tapahtumat

Juurikin …
Hammashoidon menetelmät ja etenkin apuvälineet ovat kehittyneet parin  

viime vuosikymmenen aikana huimasti. Jos eri diagnostiikkavälineistöä,  

ohjelmistoja ja materiaaleja vertaa 1990-luvun mahdollisuuksiin, niin ero on huikea.   

Juurikanavan avaamiseen  ja muotoiluun on entistä helpompia ja tarkempia välineitä. 

MicroMegan 2Shape-järjestelmä tekee työskentelystä helpompaa (sivut 4–5). Uudet NiTi-viilat T1 ja T2 ovat 

joustavia ja turvallisia sekä uudelleenkäytettäviä. MicroMegalta löydät myös muut kätevät steriliipakatut viilat

sekä  all-in-one-yhdistelmän RevoS Sterile Kit (s. 6).

Dentsply Sirona on kehittänyt vahvasti INTEGOn endo-ominaisuuksia (s. 23); integroidun apexmittarin lisäksi  

INTEGO on ohjelmoitavissa kierrosalueittain ja vääntömomenteittain eri valmistajien endoviiloille, ja nyt myös  

säätömahdollisuudet kaikille resiproc-viiloille. Kysy lisää laite- ja kalustemyynnistämme, p. 010 588 6200. 

Kuvantamisen viimeistä huippua  edustaa Dentsply Sironan erittäin tarkka suoradigitaalinen Orthophos SL, 

jonka erittäin korkealaatuinen kuva ei edes kärsi low dose -ominaisuuksien kehittämisestä.  Yhdessä uuden innova-

tiivisen 3D Endo -ohjelmiston ja Orthophos SL:n KKTT-kuvien kanssa päästään juurihoidon suunnittelussa, turvalli-

suudessa ja tehokkuudessa aivan uudelle tasolle (sivut 24–27). 

Vahvasti juurillaan - olemme me hammasvälineläiset edelleen näin juhlavuonnakin.  Jo 80 vuotta on toimin-

taamme  ja kehittämistä ohjanneet samat tavoitteet ja lupaus; auttaa toiminnallaan suunhoidon ammattilaisia 

keskittymään kannattavaan ja laadukkaaseen potilastyöhön.  Pyrimme tekemään asiat kunnolla ja luotettavasti. 

BILEISSÄkin rockataan sitten joukolla ja Michael Monroen kanssa ihan kunnolla. 

Varmista lippusi nyt, niin olet vahvasti mukana menossa.

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy
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Ei vaadi aktivaattoria  
edes epäsuoriin täytteisiin

All-Bond Universal 
36957 All-Bond Universal -peruspakkaus

 sisältää: All-Bond Universal, 6 ml, 

 ja Select HV Etch, 5 g

36958 All-Bond Universal, refilli, 6 ml pullo

37328 All-Bond Universal, Unit-Dose, 

 50 x 0,2 ml

 37329 All-Bond Universal,  Unit-Dose, 

 100 x 0,2 ml 

TheraCal LC
Resiinivahvistettu kalsiumtrisilikaatti, 

eristysaineeksi ja pulpan kattamiseen

37124 Eristysaine TheraCal LC, 1 g ruisku

37125 Eristysaine TheraCal LC, 4 x 1 g ruisku

Z-Prime Plus |  Zirkonia-Alumina Primer

Sopii käytettäväksi sekä valo- että kemialliskovetteisten 

resiinisementtien kanssa. Voidaan käyttää ZrO2- ja Al2O3 

-runkoisten kokokeraamisten restauraatioiden ja metalli-

runkoisten töiden sekä yhdistelmämuovien 

ja juurikanavanastojen pintakäsittelyyn.

 

34695 Z-Primer Plus, 4 ml

Bisco

Erinomaiset arviot Hammaslääkäri-

päivien 2016 luennosta saanut 

Dr. Rolando Nunez luennoi uudelleen 

syyskuussa Suomessa. 

Luento jonka muistat!

Sidostaminen ja sen vaikutus 
vastaanoton päivittäiseen työskentelyyn

19.9.2017  |  Turku
20.9.2017  |  Oulu
21.9.2017  |  Helsinki

Tällä luennolla osallistujat oppivat ymmärtämään erilaiset 

sidostustekniikat erilaisiin pintoihin, perustuen materiaa-

livalintaan (metalli, yhdistelmämuovi, zirkonia, maasäl-

päposliini ja lithiumdisilikaatti) sekä kuinka saavutetaan 

optimaalinen sidos hammaskudokseen. Luennolla käydään 

läpi myös erilaisten sementtien ja sementtisidosaineyhdis-

telmien tärkeys valitusta restauraatiosta riippuen (kruunu, 

inlay, onlay tai laminaatti).

Luentokielenä englanti.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >  www.hammasvaline.fi

Todellinen   universaali sidosaine!

Voiko zirkoniaan sidostaa? 
Onko sidos zirkoniaan yhtä hyvä 
kuin posliiniin?

Kyllä. Voit sidostaa Z-Prime Plus -zirkonia-metalli-

primerilla, joka sisältää MDP:tä. MDP muodostaa 

kemiallisen sidoksen zirkonian pintaan, kun käytetään 

BisGMA-pohjaista sementtiä. Kemiallinen sidos on 

yhtä hyvä kuin silaani-primerisidos posliiniin.

Kliininen protokolla
• Hiekkapuhalla kevyesti 30–50 mikronin alumiinioksidilla 

 30–45 psi:n paineessa tuore karhennettu pinta.

• Vie Z-Prime Plus ja kuivaa ilmapuustilla 3–5 sekuntia.

Hyödyllisiä vinkkejä sidostettaessa zirkoniarestauraatioita
• Älä puhdista zirkoniaa fosforihappoetsausaineella (h3Po4).  

Fosfaatti-ionit sidostuvat pintaan ja häiritsevät sidosta. Koska  

sylki sisältää fosfaatti-ioneja, zirkoniakruunun kokeilu myös  

kontaminoi sen pinnan.

• Kontaminoitu pinta voidaan puhdistaa voimakkaasti emäksisellä 

liuoksella (esim. IvoClean) tai hiekkapuhaltamalla kevyesti.  Vaihto-

ehtona  välttää fosfaattikontaminaatio on esikäsitellä zirkoniakruu-

nu Z-Prime Plussalla ennen kokeilua ja sitten huuhdella 

 vedellä ennen sidostamista.

Vastaukset  
kysymyksiin  antoi

Dr. Byoung Suh
Bisco Inc.
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Teksti: HLT Riikka Mattila,

erikoishammaslääkäri

kariologia – endodontia

Infektoituneen pulpakudoksen poisto juurihoidossa tapahtuu 

kemomekaanisen juurikanavapreparoinnin avulla. Juurihoidetta-

van hampaan kavum-avaus tehdään mahdollisimman pienenä ja 

kudosta säästävänä, jos hampaassa ei ennestään ole laajaa kiilteen 

ja dentiinin defektiä. 

Kun kavum on avattu ja kofferdamin asettamisen jälkeen 
juurikanavien suut paikallistettu, edetään kanavissa pienillä K-

viiloilla ja tunnustellaan juurikanavan muotoa. Neulan etenemistä 

kanaviin verrataan röntgennäkymän antamiin ennakko-odotuksiin 

juuren pituudesta ja mutkaisuudesta. Tässä työvaiheessa apuna 

käytetään apex-mittaria kanavan ylipreparoinnin välttämiseksi. 

K-viilojen etenemistä helpottaa koronaalisen kanava-avauksen 

tekeminen One Flarella. Tällä pyörivällä NiTi-neulalla poistetaan 

kanavan suun päällä olevat räystäät ja näin parannetaan neulojen 

pääsy koronaaliosassa suorana juurikanavaan. 

Lämpökäsittelyn ansiosta One Flare on joustavampi verrattuna 

Endoflareen, jota aiemmin käytettiin kanavan koronaaliseen 

laajentamiseen.

Yksi tärkeimmistä työvaiheista juurikanavapreparoinnissa on 

hyvän liukupolun luominen. Kun K-viiloilla on saatu kanavan pituus 

ja kulku selvitettyä, One G:lla tehtävä liukupolku on varsin vaiva-

tonta. Se kunnioittaa kanavan muotoja ja etenee varsin sulavasti 

esilaajentaen juurikanavan helposti. 

Alennetulla pyörimisnopeudella ja vääntömomentilla preparoi-

taessa ohuen neulan katkeamista ei turhaan tarvitse pelätä. Näin 

tehty liukupolku takaa laajentaville koneellisille NiTi-neuloille 

mahdollisuuden edetä kanavassa sen muotoa kunnioittaen.

Juurikanavan laajentaminen tapahtuu varsin helposti ja nope-

asti uudella 2Shapen kahdella muotoiluinstrumentilla. Koonisuu-

deltaan pienempi TS1-juurihoitoneula on miellyttävän pehmeä 

ja se taipuu lämpökäsittelyn ansiosta helposti monimuotoiseen 

juurikanavaan. 

Tämä neula hakeutuu kevyesti kanavaan ilman apikaalista painetta. 

Kun siihen tulee vastusta, nostetaan pyörivä neula harjausliikkeellä 

ylös ja puhdistetaan se debriksestä samalla, kun huolehditaan hy-

västä kanavahuuhtelusta. Muutamalla harjausliikkeellä päästään 

joustavasti juurikanavan preparointipituuteen.

TS2 muotoiluinstrumentti on apikaaliselta kooltaan sama kuin 

TS1, mutta sen suurempi koonisuus (6 %) on tarkoitettu kanavan  

loppulaajennusta varten. Tämä instrumentti on edellistä tehok-

kaampi. Neula ei tarvitse painetta apikaalisuuntaan hakeutues-

saan, ennemminkin voisi ajatella harjaavansa juurikanavan pintaa 

ja debristä ylös kanavasta kuin miettisi apeksiin pääsemistä. 

Muutamalla harjausliikkeellä juurikanavan preparointipituus 

saavutetaan varsin nopeasti. 

Nyt riittävä koonisuus ja apikaalinen laajuus on saavutettu teho-

kasta juurikanavahuuhtelua varten. Nopea kanavien laajentaminen 

2Shapen käyttö 
juurikanavan
avauksessa

jättää enemmän aikaa juurihoidon olennaiselle asialle, tehokkaalle 

ja runsaalle, desinfioivalle huuhtelulle.

Tarvittaessa juurikanavaa voi laajentaa vielä apikaalisilla 

viimeistelijöillä, F35:lla tai F40:lla.  F35 on koonisempi (6 %) ja sovel-

tuu näin suoriin ja laajoihin kanaviin, kun taas F40 (4 %) soveltuu 

paremmin ahtaiden ja kaarevien kanavien apikaalilaajennukseen. 

Ei siis tarvitse käyttää molempia instrumentteja järjestyksessä, jos 

on viitteet kanavan mutkaisuudesta mutta samalla kuitenkin tarvi-

taan suurempaa apikaalista puhdistusta. Joustavuus ja käyttötapa 

näissä neuloissa vastaa aiempaa työtapaa.

Hyvä juurikanavalaajennus  
kofferdam-suojauksessa 

28.9.2017  |  Vaasa 
5.10.2017  |  Tampere

Luennoitsijana Riikka Mattila. Luennolla tutustumme 

uuden 2Shape-neulamenetelmän laajentamismahdol-

lisuuksiin sekä kertaamme huuhteluaineet ja niiden 

käyttötavat. Lisäksi käymme läpi erilaisia vinkkejä koffer-

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

Lisätiedot ja ilmoittautuminen > www.hammasvaline.fi



Joustava, kestää 
paremmin rasitusta.

Myötäilee juurikanavan 
alkuperäistä anatomiaa.
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Tarjous!

Kokeile ja tilaa 2Shape Discovery Kit hintaan 190 e (*153,23 e),  

mukana kaupan päälle bonuspaketti (sis. 2 kpl TS1 ja 2 kpl Ts 2, 25 mm).  

Kokeile ja käytä ensin bonuspaketti. Mikäli et ole tyytyväinen, voit 

palauttaa 2Shape  Discovery Kitin (huom! avaamattomana).

Uutta juurenhoitoon!

MicroMega

2Shape   

Vain kaksi NiTi-instrumenttia 

• TS1 koko 25, taper 4 %   +  TS 2 koko 25, taper 6 %, refillit 5 kpl 

• Pyörivä liike

• Steriilit ja uudelleen autoklavoitavat

• Tarvittaessa viimeistelyyn F35 koko 35, taper 6 %  

ja F40 koko 40, taper 4 %, refillit 5 kpl.

• Steriilit paperinastat TS2 koko 25, taper 6%, F35 koko 35, taper 6 % 

ja F40 koko 40, taper 4 %, refillit 200 kpl.

• Guttaperkkanastat TS 2 koko 25, taper 6%, F35 koko 35, taper 6%  

ja F40 koko 40, taper 4 %, refillit 60 kpl. 30784 TS1, 4 %, 25 mm/25, 5 kpl

30785 TS2, 6 %, 25 mm/25, 5 kpl

30786 F35, 6 %, 25 mm/35, 5 kpl

30787 F40, 4 %, 25 mm/40, 5 kpl

30788 TS1, 4 %, 31 mm/25, 5 kpl

30789 TS2, 6 %, 31 mm/25, 5 kpl

30790 F35, 6 %, 31 mm/35, 5 kpl

30791 F40, 4 %, 31 mm/40, 5 kpl

2 primääristä 

leikkausterää; 

erinomainen 

leikkausteho
1 sekundäärinen leikkausterä; 
parempi debriksen poisto, 
vähentää instrumentin 
ahtaumista

Paperinasta 2Shape

30793 TS2, 6 %, 25, steriili, 200 kpl

30794 F35, 6 %, 35, steriili, 200 kpl

30795 F40, 4 %, 40, steriili, 200 kpl

Guttaperkkanasta 2Shape

30796 TS2, 6 %, 25, 60 kpl

30797 F35, 6 %, 35, 60 kpl

30798 F40, 4 %, 40, 60 kpl

• Joustava

• Kestää enemmän rasitusta

• Vähemmän stressiä  

instrumentille

• Harjausliike

• Leikkausteho

• Eriomainen debriksen 

poisto

• Yksinkertainen 

• Helppo käyttää

30792 2Shape Discovery kit 25, 1 pkt,  sis. 10 kpl TS1 ja 10 kpl TS2
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225 e
*181,45 e

50 e
*40,32 e

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 

One G
Vain yksi pyörivä instrumentti liukupolun luontiin
One G on steriilin läpipainopakkauksen ansiosta 

turvallinen potilaalle ja hoitohenkilökunnalle.

31715 One G, 21 mm, steriili, 5 kpl

31716 One G, 25 mm, steriili, 5 kpl

31717 One G, 29 mm, 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

Revo-S  
Revo-S-neulat ovat nyt steriilejä ja 
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. 

MMcontrol
Helppokäyttöinen. Pyörivä liike, jonka tehokkuus on tieteelli-

sesti toditettu verrattuna edestakaiseen (resiprocating) liik-

keeseen. Yhteensopiva kaikkien pyörivien Niti-järjestelmien 

kanssa.

31603 MM control -endomoottori, 1 kpl

30354 MM control -kulmakappale, 1 kpl 

Uutta Suomen markkinoilla!

MicroMega
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Uutuus!

Uutuus!
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MTA Repair HP |  Juurentäyteaine
Endodonttinen biokeraaminen korjaava sementti. 

Kovettuminen noin 15 minuutissa. Korkea plastisuus. 

Hyvä röntgenkontrasti. Vahvasti emäksisenä estää 

bakteerien kasvua.

30495 MTA Repair HP, 2 x 0,085 g

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

MTA Angelus
Endodonttinen sementti

Koostuu useista eri mineraalioksideista. Edistää dentiinin 

muodostumista pulpan kattamisessa. Soveltuu käytettäväksi 

myös kosteissa olosuhteissa ilman, että sen hyvät 

ominaisuudet kärsivät. Nopea 15 minuutin kovettumisaika. 

Erittäin hyvä röntgenkontrasti. Erinomainen saumatiiviys. 

Vahvasti emäksinen pH 12, estää bakteerien kasvun.

64085 MTA Angelus, 1 g, harmaa

11464 MTA Angelus, 1 g, valkoinen

63494 MTA Angelus, 2 x 1 g, harmaa

Kätevä yksittäispakkaus!

30357 MTA Angelus, 2 x 0,14 g, valkoinen

Pulpan kattaminen

Pulpotomia

Furkaatio-

perforaatio

Juurikanava- 

perforaatiot

Juurenpään 

täyte

Resorbtio

Apeksifikaatio

Apeksigeneesi

MTA Fillapex
Endodonttinen juurentäyteaine

MTA:n todistettu teho on nyt mukana myös juurentäyteai-

neessa. MTA Fillapex on MTA-pohjainen juurentäyteaine, 

joka on täysin bioyhteensopiva kudoksen kanssa. Tuotteella 

on MTA:n ansiosta korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistu-

vuus. Täyteaine hakeutuu erinomaisesti myös juurikanavan 

sivukanaviin. Sisältää kalsiumioneja, jotka edesauttavat 

dentiinin kasvua. Filminpaksuus 39,6 µm. Helppo käsitellä ja 

annostella. Työskentelyaika 23 minuuttia ja lopullinen kovet-

tumisaika 130 minuuttia. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

37392 MTA Fillapex -sekoituskärki, 10 kpl 

mta-annostelija
35990 MTA Angelus-viejä, 

 medium, 1 kpl, ø 1,2 mm

30358 MTA Angelus-viejä, 

 small, 1 kpl, ø 0,6 mm

Angelus
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Juurenhoitoaineet Top Dent
35383 EDTA-geeli, 17 %, LV, 4 x 2,5 ml + 10 kpl

35384 EDTA-geeli, 17 %, HV, 4 x 2,5 ml + 10 kpl

35382 Kalsiumhydroksidi, 4 x 1,2 ml + 10 kpl

 pH 12, röntgenkontrasti

Kärjet Top Dent
35386 Kärki, kalsiumhydroksidi, 22 G, 50 kpl

35388 Kärki, EDTA, 30 G, 25 mm, 50 kpl

Edulliset endotuotteet 
top dentiltä

Syljenimulevy Top Dent
Syljenimulevy pitää posken parotisalueen kuivana. 

Pehmeä puoli parotisaluetta vasten. Miellyttävä 

potilaalle. Ei nukkaa, ei päästä sylkeä läpi.

32990 Syljenimulevy, pieni, 50 kpl

32991 Syljenimulevy, iso, 50 kpl

Kirurgiset imukärjet
Steriili, yksittäin pakattu

38247 Kirurginen imukärki, 2,5 mm, 20 kpl

Guttaperkkanastat Top Dent
ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm.

Lajitelma 15–40 ja lajitelma 45–80. 

Refillit nro 15–80, pakkauskoko 120 kpl

Kooniset guttaperkkanastat 
Crown Down -metodilla käsitellyille juurikanaville

ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm. Taper 04 ja 06. 

Pakkauskoko 60 kpl.

Paperinastat Top Dent
ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm. 

Lajitelma 15–40 ja lajitelma 45–80. Refillit nro 15–80, 

pakkauskoko 200 kpl.TOP DENT-tuoteperhe laajenee 

ja uudistuu koko ajan. Se koostuu 

laadukkasta ja kohtuuhintaisista 

hammaslääkärivastaanotoilla 

käytettävistä tuotteista.  

Lataa uusin TOP DENT- 

tuoteluettelo kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi



Tulevaisuuden materiaali  
– nyt saatavana vain Hammasvälineestä!

9|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |  Elo-syyskuun EXTRA

UUTTA paikkaushoitoon!

180 e
*145,16 e

180 e
*145,16 e

117 e
*94,35 e

BIOAKTIIVINEN OMINAISUUS  |  ACTIVA stimuloi 

apatiitin muodostusta ja luonnollista remineralisaatioita 

materiaalin ja hampaan rajapinnassa. Tämä prosessi 

stimuloi täytemateriaalin ja hammaskudoksen 

yhteenkasvua, mikä ehkäisee mikrovuotoja sekä suojaa 

sekundäärikariekselta ja saumavärjääntymiseltä. 

UUSI HOITOSTANDARDI  |  ACTIVA on ensimmäinen 

uuden sukupolven esteettinen, vahva ja kulutuskestävä 

bioaktiivinen täytematriaali, jolla on aktiivinen rooli 

suun hyvinvoinnissa vapauttamalla ja vastaanottamalla 

kalsiumia, fosfaatteja ja fluoridia.

MINERAALIAPATIITIN MUODOSTUS SUOJAA 
HAMPAITA  |  ACTIVA on älykäs materiaali, joka 

reagoi suun pH:n muutoksiin vapauttamalla ioneja 

matalampien pH-syklien aikana ja sitomalla niitä, kun 

suun pH nousee. Tämä stimuloi mineraaliapatiitin 

muodostusta hampaan ja täyteaineen rajapinnassa, mikä 

on bioaktiiviisuuden määritelmä.

ESTEETTINEN JA KESTÄVÄ  |  ACTIVA on esteettinen 

täyteaine, joka on kulutuskestävä ja sietää mekaanista 

rasitusta  kuten hammaskudos. Tämä vähentää 

lohkeamisriskiä ja parantaa kestoa verrattuna 

perinteisiin materiaaleihin.

POTILAASI PARHAAKSI  |  ACTIVA on proaktiivinen tie 

hyvään hampaiden terveyteen ja potilaiden hoitoon 

pitkällä tähtäimellä. Kehitä kliinistä tyäskentelyäsi 

ACTIVA-tuotteilla.

EI BISFENOLIA  |  ACTIVA  on turvallinen kaikille 

potilaille. Tuotteet eivät sisällä Bisfenol A:ta, Bis-GMAta 

eikä Bisfenol A -johdannaisia.

PATENTOITU BIOAKTIIVINEN KEMIA
Patentoitu bioaktiivinen resiini, patententoitu 

iskuja vaimentava resiini ja reaktiiviset lasifillerit 

yhdessä aikaansaavat ainutlaatuiset fysikaaliset ja 

kemialliset ominaisuudet. ACTIVA  kestää kosteutta, 

on muotopysyvä, kaksoiskovetteinen ja siinä on 

röntgenkontrasti.

NOPEA JA YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ
Automix-ruisku taivutettavan kärjen kanssa mahdollistaa 

yksinkertaisen applikoinnin luokkien I, II ja III täytteisiin. 

ACTIVA on ihanteellinen bulk-tekniikkaan.

37302 ACTIVA Bioactive Starter Kit A1

37303 ACTIVA Bioactive Starter Kit A2

37304 ACTIVA Bioactive Starter Kit A3

37300 ACTIVA Bioactive Baseliner

37313 ACTIVA Bioactive Kids Starter Kit



HyFlex™ EDM

KIPINÄTYÖSTÖTEKNIIKKA NiTi NEULAT (EDM)

• Jopa 700% suurempi murtolujuus

• Erikoiskovetettu pinta 

• Murtoluja ja siten leikkausominaisuuksiltaan 

parempi

00
33

17

www.coltene.com

ORIFICE 
OPENER
(valinnainen)

25 / .12

FINISHING 
FILES
(valinnainen)

40 / .04
50 / .03
60 / .02

Glidepath File
10 / .05

HyFlex™ 

OneFile
25 / ~
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GP801L | Guttaperkan katkaisija

Guttaperkan katkaisuun turvallisesti ja nopeasti ilman liekkiä. 

Käytetään ilman jäähdytystä kevyellä paineella.

37786   Guttaperkan katkaisija GP801L/014FG, 5 kpl

H1SML | Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. 

Pitkä kaula – hyvä näkyvyys. Erittäin terävä – tehokas ja turvallinen. 

Käytetään kevyellä paineella, ilman jäähdytystä, kierrosnopeus 1500–2000 rpm.

36080 Ruusupora HM H1SML 006 WL,  5 kpl

36081 Ruusupora HM H1SML 008 WL,5 kpl

36082 Ruusupora HM H1SML 010 WL, 5 kpl

36083 Ruusupora HM H1SML 012 WL , 5 kpl

36084 Ruusupora HM H1SML 014 WL, 5 kpl

30360 Ruusupora HM H1SML 006 WXL, 5 kpl

30361 Ruusupora HM H1SML 010 WXL, 5 kpl

30362 Ruusupora HM H1SML 014 WXL, 5 kpl

Endo Rescue kit | Juurikanavainstrumentin poistoon

35036  Endo Rescue Kit 4601

Komet

- 15 %



Practipal® neulateline
Kompakti neulateline toimivaan ja turvalliseen juurihoitoneulojen 
järjestämiseen. Neulatelineeseen mahtuu 13 juurihoitoneulaa. Helppo 
käsitellä - vähentää pistotapaturmia. Voidaan käyttää yhdessä Practipal 
systeemin kanssa tai yksinään erillisenä telineenä.

Practipal® iso tarjotin
(280x180x37 mm)
Pora/endoteline 16 poralle tai 28 juurenhoitoneulalle. Multiblock 
on tarjottimelle laitettava teline kertakäyttöisille tuotteille. 
Instrumenttikiinnikke 9:lle instrumentille. Mukana kiinnitysklipsit 
tarjottimille, sopii 9:lle instrumentille.

Calasept® CHX
Huuhteluun endodonttisen hoidon aikana

Calasept® EDTA
Huuhteluaine juurikanavaseinämien 
kelatoimiseen ja smear layerin poistoon. 

Calasept® 

Natriumhypokloriitti
Desinfiointi liuos endodonttiseen huuhteluun juurihoidon aikana.

Calasept® huuhteluneula
Kaksoisaukot tehokkaaseen huuhteluun juurihoidon aikana.15

%

4173-2017-06-Practipal_Calasept_Fi.indd   1 2017-06-19   09:57:18



UUTUUS!

HARMONIZE™, seuraavan sukupolven yhdistelmämuovi  
Adaptive Response TeknoloGialla.

Adaptive Response Technology, ja nanopartikkelien muodosta-
ma verkosto tekee restauraatiosta entistä luonnollisemman kuin 
koskaan ennen. harmonize-muovin täyttöaste on 81%,
ja se koostuu pallonmuotoisista silika- ja zirkoniapartikkeleista 
jotka ovat liittyneet yhteen.

A R T
Adaptive Response Technology

www.kerrdental.eu

yhteensopiva kaikkien epäsuorien restauraatioiden kanssa; etu- ja  
taka-alueen posliinirestauraatioissa, metalli- ja metallokeraamisissa  
restauraatioissa ja Cad/Cam-materiaalien kanssa.

MAXCEM ELITE™ CHROMA
EnsimmäinEn sEmEntti joka kErtoo milloin on aika poistaa ylimäärät

UUTUUS! 
Itsesidostuva 
Resiinisementti väri-indikaattorilla

maxcem elite™ Chroma on erilainen, kuin muut sementit. se on älykäs sementti, sillä väri- 
indikaattori kertoo geelivaiheesta milloin ylimääräsementti on aika poistaa. Geelivaiheessa  
sementin väri muuttuu vaaleanpunaisesta valkoiseksi. maxcem elite Chroma™ voidaan käyttää 
kaikkiin epäsuoriin restauraatioihin ja useimmille eri pinnoille.

aseta restauraatio 
paikalleen kevyesti 
painaen. anna sement-
tiylimäärien valua pois 
vapaasti hiontarajoilta.

kovettuessaan sementin väri vaihtuu vaaleanpunaisesta  
valkoiseksi. keltaisen sementin sävy muuttuu vaaleanpu- 
naisesta norsunluun väriseksi.

kunnes vaaleanpunainen  
väri on hävinnyt, poista 
ylimääräinen sementti ja  
pidä edelleen kevyesti  
painaen restauraatiota  
paikoillaan.

Halutessasi Harmonize tai maxcem elite cHroma  
näytteen kokeiltavaksi. ole yhteydessä kerrin edustajaan: 
auli ulvila  -  Puh 040 577 0041 - auli.ulvila@kavokerr.com

-20% 
TARjOUS  

vOIMASSA
15.8 - 30.9.2017

Kerr_HammasvälineExtra_2017.06.indd   1 6/16/17   3:54 PM



Luonnollista estetiikkaa – 
tehokkaasti valmistettuna

Tetric Evo-Line

Tetric EvoFlow® Bulk Fill
Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Tetric EvoFlow®

Tetric EvoCeram®

 

TARJOUS!
Osta 3 refilliä (ruisku tai cavifil) oman värivalintasi 
mukaan ja saat 1 refillin ilmaiseksi!

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

Ad_Tetric_FI_2017_6.indd   1 2017-06-12   11:46



WaveOne® Gold Glider
Turvallisempaan ja helpompaan liukupolun tekoon. 

Täydennämme WaveOne® Gold viilojemme valikoimaa uudella WaveOne® Gold Glider-viilalla.

WaveOne® Gold Glider on resiprokaatioliikettä tekevä liukupolkuviila, kooltaan #15, saatavilla  

3:ssa pituudessa.

WaveOne® Gold Glider viilassa on vaihtuva koonisuus, se on steriilipakattu ja kertakäyttöinen.

WaveOne® Gold Primary shaping file

WaveOne® Gold Glider – glide path file

Reciprocation 

Simplicity and Confidence

TUTUSTUMISTARJOUS
Osta 3 refilliä (18 kpl) WaveOne® Gold viiloja ja saat 1 refillin (6 kpl) WaveOne® Gold Glider viiloja 

veloituksetta.

WaveOneGold Glider Ad_277x190_Hammas.indd   1 2017-06-07   14:15



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
Keilaranta 6
02150  ESPOO
Puh. (09) 525 21 www.3M.fi/FiltekOne

Tarjous 3+1 
3M™ Filtek™One Bulk 
Fill täytemateriaali

Kun ostat 3 kpl 
3M™ Filtek™ One Bulk Fill 
täytemateriaalin refilliä, 
saat yhden refillin (A3) 
veloituksetta.

Tarjous on voimassa 15.8.-30.9.2017

™Filtek
One 
Bulk Fill täytemateriaali

FiltekOne Offer Ad Hammasväline 277x190mm.indd   1 01/06/17   10:25



•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä universaalilla sävyllä

•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta

• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa

•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton koostumus tekevät käsittelystä optimaalista 

Yksi sävy. Yksi täyttö. 
Nopea ja helppo yhdistelmämuovi taka-alueen täytteisiin 

Your Smile. Our Vision.

bulk fill
ultra universal restorative material

Dr. Bob Lowe (USA)

ENNEN

Dr. Gregor Thomas (Germany)

JÄLKEEN ENNEN JÄLKEEN

Täytä, täppää, valmis

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

valokoveta
20 sekuntia 

+
5 mm

The Dental Advisor, Vol. 33,  
No. 07, September 2016

Vain yksi sävy
Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

36322 Aura Bulk Fill, kapselipakkaus, 20 x 0,25 g
36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g

UUTTA paikkaushoitoon!
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D-Light Pro
Valokovettaja – näe asiat uudessa valossa
Suuritehoinen kahden aallonpituuden LED-valokovetin 

polymeroi kaikki valokovetteiset hammasmateriaalit. 

Ainutlaatuinen Detection-asetus auttaa huomaamaan 

sellaistakin, mikä ei aina paljaalla silmällä erotu: 

infektoitunutta dentiiniä, plakkia, saumavuotoa, vanhoja 

yhdistelmämuovitäytteitä...

D-Light Pro on pienikokoinen ja kevyt kuin mikä tahansa 

instrumentti. Integroitu valotusmittari. Autoklavoitava!

30883 D-Light Pro, 1 kpl

Fuji II LC Cap
Valokovetteinen lasi-ionomeeri 

kapseleissa, pakkauskoko 50 x 0,43 g, 

sävyt A1–D3.

GC

Muista myös nämä 

Kysy tarjousta 

asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100

Hammasvälineestä saat kaiken tarpeelliseen nykyaikaiseen 
ja turvalliseen juurihoitoon. Kerro toiveesi alueesi edustajalle tai pyydä käymään, 
soita asiakaspalveluumme p. 010 588 6100  tai tutustu juurenhoitotuotteisiin 
verkkokaupassamme kauppa.hammasvaline.fi



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

55 e
*44,35 e
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55 e
*44,35 e

55 e
*44,35 e

23 e
*18,55 e

14 e
*11,29 e

24 e
*19,36 e

30815  | aesbjtxpx

30814  | aesm23txpx

30816  | aecb5-6txpx

30817  | aega1-2txpx

30818 | aega7-8txpx

30819 | aega13-14txpx

30820 | aega15-16txpx

UUTTA!
Erittäin ohut, 

terävä ja kevyt

American Eagle

instrumentit

Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Patentoidun XP-teknologian 

ansiosta  American Eaglen 

instrumenttien ohut terä 

saadaan normaalia terävämmäksi 

ja kestävämmäksi. 

Teroitusvapaat XP-instrumentit 

ovat olleet käyttäjien suosikkeja 

pitkään – jo yli 10 vuoden ajan.

M23 Pro Thin
30814 Sirppi ohut M23TXP Pro Thin, sininen, 1 kpl

Black Jack Pro Thin
30815 Sirppi Black Jack Pro Thin, musta, 1 kpl

Barnhart Pro Thin
30816 Kyretti Barnhart 5-6 Pro Thin, 1 kpl

Gracey Access 1-2 Pro Thin
30817 Gracey Access 1-2 Pro Thin, lila, 1 kpl

Gracey Access 7-8 Pro Thin
30818 Gracey Access 7-8 Pro Thin, vihreä, 1 kpl

Gracey Access 13-14 Pro Thin
30819 Gracey Access 13-14 Pro Thin, sininen, 1 kpl

Gracey Access 15-16 Pro Thin
30820 Gracey Access 15-16 Pro Thin, oranssi, 1 kpl

UUTTA! Pro Thin-instrumenteissa on ohuempi terä ja kevyempi varsi, jotka lisäävät tuntoherkkyyttä 

työskennellessä. Ne ovat teroitusvapaita ja terän malli pysyy muuttumattomana kerrasta toiseen. 

Pro Thin-instrumentit sopivat erinomaisesti syviin ja ahtaisiin ientaskuihin sekä tiukkoihin hammasväleihin.

TM

Juurikanavakoetin DG16
Kaksipäinen juurikanavakoetin.  Halkaisija 5,6 mm. 

Varsi ruostumatonta terästä.

37401 Juurikanavakoetin DG16, 1 kpl

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

molempia käytetään yleisesti hammaskivenpoistossa. Instrumentti on 

kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla XP-pinnoitusteknogialla. 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

 EagleLite-vaihtovarsi, useita värejä.
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Uutuus! Uutuus!Uutuus!

*221,77 e
275 e

*21,77 e
27 e

*21,77 e
27 e

*10,48 e
13 e

eBite
LED-valollinen purutuki

Parantaa työskentelynäkyvyyttä suussa – ei varjokohtia. 

Helppo, säästää työaikaa. Sopii erinomaisesti myös yksin 

työskenteleville. Langaton, helppo ladata. Purutuet, 5 kokoa XS–

XL, autoklavoitavat. 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

iLine  
MicroINR-mittari ja testiliuskat

iLine-mittari on pienikokoinen, täysautomaattinen, kannettava 

ja yksinkertainen käyttää.  Laite mittaa veren INR-arvon sormen-

pääverinäytteestä helposti ja nopeasti – alle minuutissa.

Laitteen avulla voidaan helposti seurata varfariinihoidossa 

(Marevan-lääkitys) olevien potilaiden hoitotasapainoa missä ja 

milloin vain. iLine-mittari on tarkoitettu vain terveydenhoidon 

ammattilaisten käyttöön. Helppo näytteenotto. Näytteeksi tarvi-

taan vain pieni veripisara (3 µl).

iLine microINR -mittari
Suuri, selkeä näyttö. Kevyt ja pieni mittari. Laitteessa on 200 tu-

loksen muisti. Ei kalibrointia. Mittausalue 0.8–8 INR. Automaatti-

nen 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)

36354 Lansetti MediSafe Solo 23 G, 2,0 mm, 50 kpl

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 

Kivuttomaan puudutukseen 
uusi kynämallinen ja helppo 
koneellinen puudutusneula
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Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!

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)     

Top Dent Sopro 617 
by Acteon  |  Suukamera

TOP DENT Sopro 617 on helppokäyttöinen USB-kamera 

tarkkojen intraoraalisten kuvien ottamiseen. 

Anatominen muotoilu ja poikkeuksellisen laaja kuvaus-

kenttä helpottavat pääsyä vaikeille alueille ja auttavat säi-

lyttämään potilasmukavuuden.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven 

LED-valo ja asfäärinen linssi takaavat häiriöttömän kuvan.

Irrotettavan modulaarikaapelin ja USB-liitännän ansiosta 

helppo kytkeä ja siirtää eri huoneeseen. 

Voidaan käyttää eri valmistajien kuvantamisen ohjelmis-

toja.

59200 Intraoraalikamera Sopro 617 USB TopDent, 1 kpl 

Helppo vaihtaa,  hyvät adapterit:  
kaikille  yleisimmille uniteille omat  
adapterit. Millaisen sinä tarvitset? 

Adapterin vaihto on helppoa. Saatavana adapterit 
kaikkiin yleisimpiin kolmitoimiruiskuihin, kysy 
asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100.

Laittaisitko ilma- tai vesipuustin kärjen suuhusi, 
jos tietäsit 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. 



Kokoa kätevä paketti!
BPR Swiss Super Port  
tai

Smart-Port Premium 
 +
keveä ja vakaa kannettava potilastuoli 

Denta Chair 303 
 +
tehokas potilasvalaisin 
Sun Led Classic 

Nyt voit liikuttaa nopeasti ja kevyesti koko hoitoyksikön 

tuoleineen ja valaisimineen helposti potilaan luo.  

Kasaaminen vie vain hetken ja tehokas 

hoitoyksikkö on heti valmis käyttöön.
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BPR Swiss Super Port 
Entistä monipuolisempi kannettava hoitokone 

• Laitteessa on neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja (Sate-

lec/EMS), mikromoottori ja neljäntenä instrumenttina joko turbiini tai 

toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun yhtäaikaisessa 

käytössä. 

• Hiljainen (48 dB) ja helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen 

 käyttöön. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (220 l/min)

• Kevyt kuljettaa – 16 kg

Helppo kuljettaa kätevän kuljetuskärryn päällä, joka toimii myös tarveai-

nesäilönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla työskente-

lykorkeudella. 

Helppo ottaa käyttöön sekä koota. Liität laitteen sähköverkkoon ja se on 

heti valmis käyttöön. Vaivaton purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikromoottori, 

digitaalinen käyttöliittymä, 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille, 

sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, Satelec/EMS-hammaskiven-

poistajat. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin. Hygieenisesti sijoitetut vesi-

säiliöt.

BPR Swiss Super Port-hoitoyksikössä on kätevästi  

kaikki samassa. Tehokas imujärjestelmä 

ja tilaa tarvikkeille. Liitä vain sähköverkkoon 

ja laite on valmis käyttöön.

Tehokas paketti liikkuvaan hammashoitoon
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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.  
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Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.

Keveyttä.

Selkeä ja helppokäyttöinen 
käyttöliittymä.

Näytössä juurenhoitotoiminto 
valittuna ja arvot säädettynä.

Apex-mittarin näyttö Integon 
käyttöliittymässä.

Integroidun apex-paikantimen valinta 
ja säätö. Moottorin automaattinen 
pysäytys ja takaisinpyörintä.

Edistyksellistä helppoutta. INTEGOssa on myös apex-mittari.

Funktionaalinen design 
Turvallisuutta ja helppoutta juurihoitoon

Intego Pro

UUTTA ENDOON!  RESIPROKATIIVISET SÄÄDÖT 

– ne myös sopivat kaikille resiproc-viiloille!

Dentsply Sironan WAVEONE® ja RECIPROC® -juurenhoitoratkaisut 

on saatavilla INTEGO-malleihin tehdasasenteisena. Ne voidaan myös 

jälkiasentaa käytössä olevaan INTEGO- ja INTEGO Pro -hoitoyksik-

köön (kosketusnäytöllä). 

TURVALLISUUTTA JA HELPPOUTTA   

ENDODONTIAAN

INTEGO-malleihin voidaan ohjelmoida säädöt eri valmistajien  
neuloille; kierrosalueet ja vääntömomentti. Automaattinen 

takaisinpyörimismahdollisuus. Lisäksi INTEGO-malleihin on 

saatavana integroitu apexmittari, joka pysäyttää automaatti-

sesti juurikanavaneulan. 

INSTRUMENTTISILTA 
INTEGOn instrumenttisiltaan voidaan asentaa viisi 

instrumenttia, esimerkiksi puusti, hiiliharjaton LED-

valollinen mikromoottori, turbiiniletku, LED-valollinen 

ultraääni-instrumentti sekä LED-valokovetin. 

Muista Sirona endo 6:1 -kulmakappale!

TYÖAIKAA JA MATERIAALEJA 
SÄÄSTÄVÄT SEKÄ VAIVATTOMAT 
AUTOMATISOIDUT HYGIENIATOIMINNOT.
Täyttö kerran kuukaudessa, napin painallus päivässä! 

Kertakaikkisen helppoa!

 

HELPPO KÄYTTÖLIITTYMÄ

EasyTouch-käyttöliittymä – neljä käyttäjäprofiilia. 

Saumattomasti instrumenttisiltaan integroituna 

INTEGO-hoitoyksiköissä on EasyTouch -käyttöliittymä.  

Optiona yksikköön saa lisäksi USB-portin.  EasyTouch-

käyttöliittymässä voidaan käyttää säädettävää 

apeksinpaikannin-toimintoa (optio).   



ORTHOPHOS  SL
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Loistavat  ominaisuudet

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 
siirtyy 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 yksinkertaista 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. 
Low dose  – kuvan laatua menettämättä! 

Tervetuloa tutustumaan ja vertaamaan  

markkinoiden muihin laitteisiin. Soita ja kysy lisää, p. 010 588 6200

Orthophos SL on loistavasti yhteensopiva mm. CERECin, 3D ENDOn 

ja  SIDEXIS 4 -ohjelmistojen kanssa.

Low dose
Kysy lisää!
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Dentsply Sirona on hiljattain julkistanut uuden ja ainutlaatuisen 

integraatioratkaisun suun terveydenhoitoon. Uusi 3D-kuvantamis-

ohjelma tottelee nimeä 3D Endo ja auttaa merkittävästi juurihoi-

totapauksien suunnittelussa ja työnkulussa. 

Viimeaikaiset negatiiviset uutisoinnit juurihoitojen epäonnistumi-

sista voidaan estää oikealla ja tehokkaalla suunnittelulla ja tähän 

alan innovaatiojohtaja Dentsply Sirona on antanut vastauksensa. 

3D Endo on maailman ensimmäinen 
KKTT-perustainen juurihoitojen suunnittelutyökalu. 
Ohjelma mahdollistaa juurihoitojen etukäteis-
suunnittelun perustuen KKTT-dataan. 

Mikäli kuva tuotetaan Dentsply Sironan Orthophos SL -KKTT:llä, 

tarvittavan KKTT-kuvan (Low Dose 5 x 5,5) annoskoko on reilusti alle 

panoraamakuvan annoskoon. Kyllä, luit oikein! Vieläpä sillä erolla 

muihin markkinoilla oleviin järjestelmiin, että annoskoon pienen-

täminen ei heikennä kuvan laatua.  

Uusi ohjelma  

3D Endo– parempaa, turvallisempaa 
ja nopeampaa juurenhoitoa

”Ensivaikutelmani on että ohjelma on huippu! Mullistaa juurenhoi-

tofilosofiani. Helppo oppia, vaatii vain hyvät 3D-kuvat. 

Olen kiitollinen, että saan kokeilla tätä ensimmäisenä Suomessa!“ 

HML Sari Lomu, Joensuu

>>

Uusi innovaatio!
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3D Endo ja yhteensopivat KKTT-kuvat
Kuvan voi myös tuottaa muiden valmistajien KKTT-laitteilla, mutta 

kuvan laadun tulee olla riittävä. 3D Endo -ohjelma on ensimmäinen 

esimerkki siitä, kuinka Dentsplyn ja Sironan tuotekehitykset ovat 

yhdessä onnistuneet parantamaan suun terveydenhoitoa. 

Yksinkertainen työnkulku
KKTT-datasta otetaan analysoitavaksi ja käsittelyyn juurihoitoa 

vaativa hammas. Juurikanavat analysoidaan yksi kerrallaan ja mer-

kitään ohjelmassa. Tämän jälkeen, perustuen analyysiin, valitaan 

oikeat viilat Dentsply Sironan integroidusta kirjastosta.  

Turvallista potilaalle
Lopputuloksena juurihoitoprosessi on merkittävästi tehokkaampaa 

ja turvallisempaa.  Intuitiivinen 3D Endo -ohjelma ja sen raportointi-

työkalut auttavat juurihoidon tarpeen ja prosessin viestittämisessä 

potilaalle aivan uudella tavalla. 

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

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat on helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

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

• se paikallistaa kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• voit suunnitella optimaalisen kulun kanavaan ja valita käytettävän 

loppuinstrumentin 

Intuitiivinen tapa analysoida KKTT-kuvadataa
• 3D Endo on yksinkertainen ja johdonmukainen menetelmä  

kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa – ja ennen kaikkea,  

ohjelma on nopea ja helppo käyttää

Kokeile jo tänään!
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön 60 päivän kokeiluversiona 

osoitteessa www.3dendo.com

MITÄ UUTTA 
3D ENDO -INNOVAATIO 
TUO JUURIHOITOON?
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Tarkempi kuvaus intra-

oraali- tai panoraama-

röntgenlaitteilla. 

Suoradigitaalisella 

Orthophos 3D:llä saat 

myös erittäin tarkat  

KKTT-kuvat.

Potilaalle saadaan esitettyä 

nykyinen hampaiston tilanne. 

On helpompi ymmärtää hoidon 

tarve sekä kuinka se tehdään.

Hammas preparoidaan 

ja juurikanavat avataan 

hoitokoneeseen sisältyväl-

lä juurenhoitolaitteistolla. 

Apex-mittarin näyttö 

voidaan heijastaa 

hoitokoneen näytöltä 

myös Sidexis 4-ohjelmaan 

tietokoneen ruudulle. 

Kanavien lopulliseen 

puhdistukseen voidaan 

käyttää tehokkaasti 

mm. diodilaseria.

Lopuksi juurikanavat täytetään ja 

hammas kruunutetaan. 

Tämä voidaan tehdä yhdessä 

istunnossa vastaanotolla CEREC-

laitteistolla, ilman perinteistä 

jäljennöstä ja väliaikaista 

paikkaa.

Instrumentit valmistetellaan seuraavaa hoitotoimenpidettä varten. 

Käsi-ja kulmakappaleiden huolto saadaan tehtyä helposti 

DAC Universal -laitteella, ja pakatut instrumentit voidaan steriloida 

luotettavasti ja nopeasti tehokkaalla autoklaavilla.

SINIUS / INTEGO 
ENDO-TOIMINNOT

SIROCAM AF
SUUKAMERA

SIDEXIS 4

SIROLASER
BLUE

DAC UNIVERSAL

AUTOKLAVOINTI

CEREC

CEREC cad/camXIOS XG SUPREME 
SENSORI

ORTHOPHOS SL

3D ENDO

ENDO WORKFLOW  
Diagnostiikka ja konsultaatio 

Sidexis 4 -röntgenohjelmassa 

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 oh-

jelmistolla 2D ja 3D -kuvantamistiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä 

voi nähdä ja selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä  potilaan koko hoi-

tohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsittelyssä sekä arkistoinnis-

sa. Se tukee ja ohjaa kaikkia Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita 

vastaanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä implantologian 

ja endon suunnittelutohjelmistoihin ja oikomishoidon analysointioh-

jelmiin. 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   
Esa Apajasaari, p. 050 310 8581   
Esa Asikainen, p. 050 310 8590

+ SIDEXIS 4

INTEGROIDUT 
DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 
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Avoin 
järjestelmä

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 yksinkertaisesta 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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Hyödynnä 
instrumentti-
tarjous  
4 + 1

• Laadukkaat, nopeammat diagnoosit
• Kariesdiagnoosi ilman röntgeniä

Kamerajärjestelmä, joka hyödyntää hampaan rakennetta kariesdiagnoosin 

varmistamiseen. 

Tekniikka perustuu hampaan läpivalaisuun käyttäen hammasta valonjohti-

mena. Selkeä kuva näytöllä, mikä helpottaa olennaisesti myös potilaskom-

munikaatiota.  Kariesleesion kaltaiset rakenteet näkyvät kuvassa tummina 

varjoina. Kariesmuutokset näkyvät hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Helppokäyttöinen, nopea ja kuvat dokumentoitavissa. Täydentää loista-

vasti röntgendiagnostiikkaa. 

Pyydä esittely vastaanotollesi, 
p. 010 588 6200

Digitaalinen kamerajärjestelmä 
kariesdiagnostiikkaan

KaVo DIAGNOcam

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

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 
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Orthopantomograph
300d maxio
• erinomainen, kliinisesti paras kuvan laatu 
• tarkka ja stabiili 5-pisteen potilasasettelu
• KKTT-kenttäkoot
• pienet sädeannokset

Kefalostaatissa sädeannosta voidaan pienentää kuvakenttää rajaamalla portaat-

tomasti sekä horisontaali- että vertikaalisuunnissa. Automaattisella pehmytkudoksen 

säätöohjelmalla AFC:lla varmistetaan kefalometrisissa analyyseissa tarvittavien peh-

myt- ja kovakudosten pisteiden erottuminen selkeästi.

CLINIVIEW™ OrthoTrace on joustava ja helppokäyttöinen ohjelma, jota käytetään or-

todonttiseen suunnitteluun, kefalometriseen analyysiin ja visuaaliseen, diagnostiseen 

kuvantamiseen sekä hoitosuunnitteluun oikomishoidossa ja suu- ja leukakirurgiassa. 

Ohjelma sisältää yli 30 tavanomaisinta kefalometristä analyysiä, sekä mahdollisuu-

den luoda omia analyyseja helposti. Puoliautomaattinen pisteiden asemointi nopeuttaa 

analyysin tekoa. Valo- ja röntgenkuvien päällekkäisnäyttö auttaa käyttäjää hoidon edis-

tymisen kommunikoinnissa potilaalle ja auttaa potilaan motivoinnissa. Yhteensopiva 

potilastietojärjestestelmien ja PACSin kanssa. Stand-alone-ohjelma.

Cranex® Novus e on lukuisten käyttäjien suosikki. 

Edullinen ratkaisu jokaiselle vastaanotolle! 
Helppokäyttöinen ja nopea. 

Erittäin nopea kuvausaika, vain 9 sekuntia pienellä säteilyannoksella. 

Selkeä, helppo ja tarkka potilasasettelu. 

Helppokäyttöinen Clear Touch -panelinäppäimistö.

Erinomaiset kuvat kaikenkokoisista potilaista. Yleisimmin käytetyt kuvausohjelmat – 

aikuisten ja lasten panoraamaohjelmat sekä leukanivelohjelmat. 

Muotoilun ja pienen kokonsa ansiosta sopii täydellisesti kaikille vastaanotoille. 

Sileät ja helppohoitoiset pinnat helpottavat puhdistusta. 

Cranex® Novus e
Suoradigitaalinen panoraamaröntgen
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Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

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. 
Tule tutustumaan - esittelyssä Espoon näyttelyssämme.

Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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Tarjous 3 + 1

Tarjous 3 + 1

Osta 3 kpl 30 ml:n ruiskuja (ViscoStat 645, ViscoStat Clear, 

Astringedent tai Astringedent X), saat lisäksi yhden valitsema-

si ruiskun veloituksetta. Tarjous voimassa 31.8.2017 asti.

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

valintasi mukaan, saat lisäksi yhden valitsemasi 

pakkauksen veloituksetta.

Tarjous voimassa 31.8.2017 asti.

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

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

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

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

Ultradent

Endorez |  Juurentäyteaine

Hydrofiilinen juurikanavasealeri, joka tunkeutuu dentiinikanaviin 

ja sidostuu kanavan seinämään muodostaen tiiviin juurentäytteen. 

Juurikanavasealerin vienti kanavan kärkeen asti on helppoa 29G 

NaviTip-kärjen avulla. Erinomainen röntgenkontrasti. 

Sopii myös lämminguttaperkkatekniikoille.

87991 Endorez-peruspakkaus, 1 pkt

00288 Endorez-refilli, 5 ml + 20 kpl sekoituskärkiä

EndoRez Accelerator | Kiihdytin

Lyhentää EndoRezin kovettumisaikaa 20 minuutista n. 5

minuuttiin, joka mahdollistaa esimerkiksi juurikanavanastan

upotuksen samalla käynnillä.

99800 EndoRez Accelerator, 20 kpl

Ultracal XS | Kalsiumhydroksidipasta

pH 12,5 ja erittäin hyvä röntgenkontrasti. Tarkka

ja hallittu annostelu jopa 29 G Navitip-kärjellä.

80400 Kalsiumhydroksidi UltraCal XS, 4 x 1,2 ml

Navitip | Vienti- ja huuhtelukärjet

Saatavana pituudet 17 mm, 21 mm, 25 mm ja 27 mm.

 Värikoodattu. Stoppari valmiina.

Opalescence pf 10%, pf 16%
Valkaisuaineet
Opalescence on tutkittu, turvallinen ja hellävarainen tapa

valkaista hampaat. Opalescence PF sisältää sensitiivisyyttä

alentavaa kaliumnitraattia sekä hammaskiillettä vahvistavaa

fluoria. Opalescence-valkaisutulos on luonnollinen ja kaunis.

ViscoStat | Rautasulfaattigeeli

20 % rautasulfaattiliuos, pH n. 1. Sopii monenlaisiin hammas- 

ja suukirurgisiin toimenpiteisiin pinnallisen kapillaarivuodon 

tyrehdyttämiseen. Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa.

86795 Hemostaasigeeli ViscoStat 645, 30 ml

ViscoStat Clear | 25% alumiinikloridi

Pysäyttää vähäisen vuodon esteettisellä alueella.

Ei jäämiä, eikä värjäymiä, huuhtoutuu helposti.

11565 Hemostaasigeeli ViscoStat Clear, 30 ml

Astringedent | Rautasulfaattineste

15,5 % rautasulfaatti. Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa.

82821 Hemostaasineste Astringedent, 30 ml

Astringedent X
12,7 % rautasulfaatti hankaliin vuotoihin

Sisältää saman verran rautasulfaattia ja emäksistä rautasulfaattia.

11566 Hemostaasineste Astringedent X, 30 ml
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Tarjous 3 + 1

Osta 3 x NANO-valkaisuliuska + tahna -pakkausta, 

saat lisäksi yhden pakkauksen veloituksetta.

*8,06 e
10 e

*24,19 e
30 e

*80,65 e
100 e

Uutuus!

Whitewash

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

lentaa ja remineralisoi hampaita. Sisältää fluo-

ria ja ksylitolia, jotka ehkäisevät plakin muodos-

tusta ja happohyökkäyksiä.

33772 Nano Whitening 

 -hammastahna, 75 ml

NANO strips 
Käyttövalmiit valkaisuliuskat

6 % vetyperoksidia. Liukenevat suussa kokonaan 20 minuutissa

30872 Valkaisustripsi, 28 kpl + NANO 

 Whitening -hammastahna, 14 ml

Vaivatonta 

ja turvallista 

hampaiden

valkaisua 

kotikäyttöön

Uusi helppo valkaisukonsepti! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon ammattilaiselta 

potilaalle kotikäyttöön. Kaikki samassa pakkauksessa.  Ota vain jäljennös, niin hoidamme 

puolestasi loput ja potilaasi saa ohjeittesi mukaisen valkaisupaketin, joka sisältää: 

• henkilökohtaiset valkaisulusikat

• 4 x 2,5 ml valkaisugeeliä (10 % tai 16 % karbamidiperoksidi)

• säilytysrasia valkaisulusikoille sekä selkeät käyttöohjeet

Tilaa vastaanotollesi nyt 
veloituksetta Healthy 
Smile-mainosmateriaalia!

30866 Lahjakortti, young, 1 kpl

30867 Lahjakortti, old, 1 kpl

30868 Juliste 1, young, A3, 1 kpl

30869 Juliste 2, old, A3, 1 kpl

30870 Potilasesite, 1 kpl

30871 Teline potilasesitteelle, 1 kpl

Tilaukset ja lisätiedot asiakas-

palvelustamme p. 010 588 6100

Uutuus!

Healthy Smile
Tutustumistarjous!



Uutta!  
Magneetti

oikominen

Saattaa mahdollistaa 
pysyvän premolaarin 
säästämisen

Tuotevalikoima (tuotenumerot 44753–44779) 

löytyy myös verkkokaupastamme 

kauppa.hammasvaline.fi

Katso Youtube-videot!

www.youtube.com/watch?v=Ze0GE9WDNv4

www.youtube.com/watch?v=dnEbGtJ0Qlw

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

youtu.be/FcVHU64gnIg (Carriere  II) 

youtu.be/N8i-xBdRnrI (Carriere  III) 

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

Motion II Appliance 
Uusi nopeampi ja näkymättömämpi vaihtoehto A II -hoitoihin

Lyhentää hoitoaikaa jopa 35 % (40 viikkoa -> 12 viikkoa). Sopii käytettäväksi Invisalignin 

kanssa. Aloitus yläsivualueiden distaloinnilla, ennen braketteja, jolloin muut  voimat 

eivät häiritse ja potilas on motivoitunut toisen luokan kumivetoihin. 

Nivel sallii ylä 6:n luonnollisen roterautumisen.

44755 Carriere kit 424-900CN, 3-potilaalle (2 x 23/25/27 mm + mitta)

Refillipakkaukset (+ mitta):   

Koot 17–28 mm varastosta  (44756–44779)

Koot 12–16 mm sekä 29–34 mm (Eijalta) 

Kumivedot:

44753  F1 6oz, 50 x 50 kpl

44754 F2 8oz, 50 x 50 kpl

Carriere

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

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

Whitewash
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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

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

Dura-Fit
Molaarirenkaat tuubeilla tai ilman
Eurooppalaiselle hampaalle suunnitellut. Lapsille sopivan 

matalat ja sisäpinnaltaan karhennetut, joten pysyvyys ja 

istuvuus ovat aivan omaa luokkaansa.

Muistathan, että Forestadent innovatiivisena edelläkävijänä 

hyvittää yhteistyössä Hammasvälineen kanssa vanhasta 

rengasvarastostasi, kun vaihdat sen Dura-Fit -molaarirenkaisiin, 

joilla on jo lukuisia tyytyväisiä käyttäjiä Suomessa.

Yläleuka

44000 lajitelma 50O + 50V, paljaat, 100 kpl

 44140 lajitelma 50O + 50V, -10T/7R, 100 kpl
 

44532 lajitelma 50O + 50V, -14T/10 R, 100 kpl

 44402 lajitelma 50O + 50V, 0T/0R , 100 kpl

43919 lajitelma 50O + 50V, 0T/0R, 100 kpl

44239 lajitelma 50O + 50V, -14T/14R, 100 kpl 

Alaleuka
44001 lajitelma 50O + 50V, paljaat, 100 kpl

44337 lajitelma 50O + 50V, -20T/0R, 100 kpl

44467 lajitelma 50O + 50V, 0T/0R, 100 kpl (50angul)

44688 lajitelma 50O + 50V, 0T/0R, 100 kpl
Sama tuubi kuin edellä, mutta asento renkaalla 
0o angulaatio = suorassa

Refillipakkauksessa 5 kpl

Forestadent

1299-1006

1299-1007

10 mm    10 mm   8 mm   6 mm 
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Hygieniaan

19,80 e
*15,97 e

26 e
*20,97 e

48 e
*38,71 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

Alu Deko |  Konepesuaine

Nestemäinen, vaahtoamaton pesuaine 

hammashuollon välineistön ja 

instrumenttien koneelliseen pesuun. 

Alu Deko -konepesuaine soveltuu myös 

herkille materiaaleille.  

90165  Alu Deko -konepesuaine, 5 l

Erizyme |  Konepesuaine

Nestemäinen, entsyymitehosteinen 

konepesuaine kaikille hammashuollon 

konepestäville välineille. 

35977  Erizyme-konepesuaine, 5 l

Välineiden huolto on oleellinen osa potilaan turvallista hoitoa 

ja infektioiden leviämisen ehkäisyä. Tavoitteena on huoltaa 

potilaan tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät monikäyt-

töiset välineet siten, ettei niistä aiheudu tartuntavaaraa.  

Käyttötilanteen ja toimenpiteen mukaan edellytetään joko puh-

taita, desinfioituja, steriloituja tai steriilejä välineitä. Kertakäyt-

tötuotteet ovat tehtaassa steriloitu ja niitä käytetään vain kerran.

Käytetyt välineet puhdistetaan joko käsin tai koneellisesti. Välineet 

tulee puhdistaa ja poistaa niistä tartuntavaara mahdollisimman 

pian käytön jälkeen, jolloin ne ovat turvallisia käsitellä ja niiden 

käyttöikä pitenee. 

Välineiden koneellinen pesu ja desinfektio ovat aina ensisijainen 

menetelmä silloin, kun välineen materiaali ja rakenne sen sallivat. 

Se on tehokas, nopea, turvallinen ja taloudellinen puhdistustapa. Jos 

välineitä ei päästä huoltamaan heti, niin niiden pinnoille voidaan 

sumuttaa Hydragel Esikäsittelyainetta, joka estää lian kuivumisen 

kiinni instrumentin pintaan ja ehkäisee mikrobien kasvua. 

Hammashuollossa yleisesti käytettävien välineiden materiaalikirjo 

on laaja. Silikoni, alumiinimateriaalit ja monenlaiset muovit edellyt-

tävät laajaa materiaalimyötäisyyttä ja hellävaraista, mutta hyvää 

pesutehoa. Muusta Euroopasta poiketen Suomessa haasteen tuovat 

erilaiset vesialueet. Tämä asia tulee ottaa huomioon pesuaineen 

tuotekehitysvaiheessa sekä konepesuainetta valittaessa. 

Välinehuollon 
konepesuaineet 
ovat erikoistuotteita

Suomalainen KiiltoClean Oy tuotekehittää tuotteet suomalaisten 

asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Terveydenhuollon asiakassegmen-

tissä yhteistyökumppaneina käytetään hammashuollon eri tahoja. 

Myös desinfioivien pesukoneiden pesuaineiden, Alu Deko ja Erizy-

me, laajat kliiniset koekäytöt on tehty hammashuollon välineistölle.

Alu Deko Konepesuaine sopii tavallisimmin hammashuollossa 

käytettäville konepesun kestäville materiaaleille. Vaahtoamaton, 

nestemäinen tuote pesee ja huuhtoutuu hyvin. Pesukoneen seinä-

mät pysyvät pitkään kirkkaina, kun tuotteen annostus on oikea ja 

samalla kalkinpoiston tarve vähenee. 

Erizyme Konepesuaine on entsyymitehosteinen ja poistaa likaa 

kerroksittain. Erityisen hyvin sen pesuominaisuudet tulevat esiin 

verilikaa poistettaessa. Tuote on pH:ltaan neutraali ja hyvä valinta 

silloin, kun pestävissä välineissä on kunnoltaan vaihtelevia alu-

miinisia tarvikkeita.

Käytännön vinkki: Seuraa pesuainekulutusta säännöllisesti. Hyvä 

keino tähän on merkitä kanisteriin nestepinnan raja ja päiväys esim. 

kerran viikossa. Näin varmistat, että konepesussa on aina pesuaine 

mukana. Seuraa pesukoneen sisäosien puhtautta – kirkkaat seinä-

mät ja koneen sisällön puhdas tuoksu tuovat varmuutta konepesun 

optimaalisesta tehosta. 

Hyvinvointia puhtaudesta!
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*7,98 e
9,90 e

*8,07 e
10 e

*21,77 e
27 e

tekninen palvelu & huolto

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa ja käytämme 

tehtaiden alkuperäisosia.  Ammattitaitomme takaa, että laitteesi toimivat ja että 

huollot tehdään kokonaisedullisesti. 

PALVELUPAKETIT: 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT  

hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille ja hygienialaitteille, ortophantom- ja muille rönt-

genlaitteille 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:  

varaosapalvelut, p. 010 588 6700 

määräaikaishuollot ja huoltopaketit, p. 010 588 6300
asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  

huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

Viruderm
Desinfektiohuuhde
Täysin virusidinen ja nopeavaikutteinen käsidesinfiointiaine. Sopii käsien ja kyynärvarsien 

hygieeniseen (hiero käsiin 30 sekunnin ajan) ja kirurgiseen (hiero käsiin 90 sekunnin ajan) 

desinfiointiin. Tehoaa norovirukseen 15 sekunnissa. Patentoitu koostumus auttaa ylläpitä-

mään ihon kosteustasapainon ja se sopii kaikkein herkimmällekin iholle. Ei sisällä hajusteita 

tai väriaineita.

36310 Viruderm, pumppupullo, 500 ml

Dentiro Foam
Käyttövalmis desinfektiovaahto
Alkoholiton, käyttövalmis vaahto herkkien pintojen desinfektioon, puhdistukseen ja hoitoon. 

Hoitava, hellävarainen koostumus. Soveltuu esim. alkoholiherkille muovipinnoille- ja laitteille, 

hoitotuoleille, nahalle ja synteettisille materiaaleille, pleksilasille sekä PVC:lle. 

37605 Dentiro Foam, pullo, 200 ml

37606 Dentiro Foam, täyttöpullo, 2 l
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Tarjous!

Kaikki lelulajitelmat

 - 15 %

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

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

Maan laajuinen huolto-

verkostomme palvelee etelästä 

pohjoiseen samoin periaattein. 

 

Päätoimipaikkamme on 

Vantaalla. Lisäksi lähimmät toimi-

pisteemme sijaitsevat isommissa 

kaupungeissa. 

Palvelemme tehostetusti   

myös koko Lapin alueella. 

Huollamme laitteistosi
kaikkialla Suomessa

Glitter-eläimet
36301 Lelulajitelma 

 Glitter-eläimet, 96 kpl

Pyyhekumieläimet
36302 Lelulajitelma 

 Pyyhekumieläimet, 60 kpl

Liskot
36303 Lelulajitelma 

 Liskot, 100 kpl

Maatilan eläimet
36304 Lelulajitelma 

 Maatilan eläimet, 100 kpl

Uusi valikoima 
leluja!
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inLab 16.0 LISÄMODULIT:

inLab SW 16.0 Implantology  
Laajennusosa perusohjelmistoon 

Yksilölliset abutmentit ja ruuvikiinnitteiset kruunut, 

ruuvikiinnitteiset sillat ja kiskot. Mahdollisuus suunnitella 

työt implanttitasolta lähtien.

inLab SW 16.0 Removables
Irtoprotetiikka-laajennusosa perusohjelmistoon

Teleskooppirakenteet, erikoiskiinnikkeet, rangan rungot  ym. 

Irtoproteettisten töiden suunnittelu.

inLab SW 16.0 Interfaces
Avoimet rajapinnat -laajennusosa perusohjelmistoon

Mahdollistaa avoimen STL-datan ohjelmaan tuonnin ja 

poisviennin jäljennös-, suunnittelu- ja valmisvaiheessa. 

Yksi lisenssi kaikkiin import- ja export-rajapintoihin. 

inLab SW 16.0 Basic  
Inlayt, onlayt, laminaatit, kruunut, sillat ja rungot ym.

Täysin uudelleen hammasteknikoille suunniteltu vastaamaan tämän päivän 

haasteita ja  tarpeita. InLab 16.0 on entistä helpompi ja monipuolisempi ja 

kaikkiin suuntiin avoin ohjelmisto. Opastava ja optimoitu käyttöliittymä. 

Kysy lisää ja tutustu mahdollisuuksiin 
 Janne Ruokola, p. 050 310 8595  |  Kaija Rappu, p. 043 825 9475

Laboratoriotarvikemyynti, Jaana Ahlroth, p. 010 588 6400

inLab – TÄYDELLINEN OHJELMISTOPAKETTI HAMMASLABORATORIOILLE 

DIGITAALINEN TYÖNKULKU 
SIRONA CONNECT

tarkista lähetys vastaanotto

suunnittelu
inlab sw:llä

valmistus inlab-
tuotantoyksiköillä

Valmis työ

valmistus ulkoisilla 
 

tuotantoyksiköillä

valmistus muilla 
cad/cam-tuotantoyksiköillä

vienti muihin 
cad-ohjelmis-
toihinHAMMA SL Ä ÄK ÄRIN VA STA ANOTTO ----------  >  < -----------L ABORATORIO
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Uutuus!

LiSi Press
Prässäyskeramianappi

• Voittamaton taivutuslujuus (450 MPa)

• Voittamaton estetiikka

 • Täyteläisemmät, lämpimämmät, kirkkaammat värit ja 

    erinomainen fluoresenssi

 • Ennustettava materiaali, väri säilyy useankin poltto-  

  kerran jälkeen.

 • Kehitetty yhteensopivaksi GC Initial LiSi -keramian ja 

         GC Initial Lustre NF -pastojen kanssa

• Käyttö on helppo oppia

• Säästää aikaa

• Reaktiokerrosta ei muodostu juuri lainkaan, 

 puhtaammat prässit

 • Kerroksen poistaminen on helppoa lasikuula

    puhalluksella, fluorivetyhappoa ei tarvita

• Liukoisuus muita johtavia tuotemerkkejä vähäisempää 

– pysyvä kiilto

• Ystävällinen vastapurijalle ja kulutuksenkestävä.

Vala ja prässää!

LiSi Press Vest |  Valumassa

Valaminen käy helposti
• Reaktiokerros on helppo poistaa, fluorivetyhappoa ei tarvita

• Erittäin juokseva

• Pitkä työskentelyaika

• Vakaa kovettumisaika

• Aika ennen uuniin viemistä on joustavampi

• Säästät aikaa – erinomainen etu laboratoriotyössä
• Laajempi valukapasiteetti

• Parempi sisäinen adaptaatio

Neljä eri läpikuultavuusastetta
HT (kiilteen korvaaminen)
Parhaiten luonnollista kiillettä jäljittelevä 

läpikuultavuus, ei näytä suussa tummalta.

MT (prässää ja maalaa)
Vita*-värivalikoima, jossa GC Initial -keramiaperheen 

lämpimät värit.

LT (one body -konsepti A, B, C, D tai kerrostus)
Kompakti värivalikoima yhden värin one body 

-konseptia noudattaen.

MO (kerrostus)
Voimakkaan fluoresenssin ansiosta GC Initial LiSi 

-keramialla tehtyyn kerrostukseen saadaan hyvin 

luonnollinen väri.



PlusTerveys Symposium on 
kansainvälinen suunterveyden-
huollon ammattilaisille suunnattu 
kaksipäiväinen koulutustilaisuus. 
Tämän vuoden tapahtumassa 
pääpuhujana toimii Dr. Ian Buckle, 
Dawson Academy UK, aiheena 
kokonaisvaltainen hoidon suunnittelu 
purennan ja hymyn kuntoutuksessa. 

7
6.-7.10.2017
SCANDIC PARK

Dr. Ian Buckle 
Dawson Academy, UK

Aesthetics and Occlusion 
within the Complete Care 

Dental Practice 

PLUSTERVEYS SYMPOSIUM 
LOKAKUUSSA – 
HUIPPUKOULUTUSTA 
JA VERKOSTOITUMISTA

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: 
WWW.PLUSTERVEYSSYMPOSIUM.FI
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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. 

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

Kysy 

tarjousta!



MICHAEL MONROE

varaa lippusi nyt!
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Luentomatka
Brasiliaan

perjantaina 24.11.2017  kello 18 (ovet 17.30)

ravintola Kaarle xii, Kasarmikatu 40, 00130 Helsinki

40 euron hintaan saat sisäänpääsyn kalleen, ruokaa, juomaa
ja ehdottoman iloista juhlaseuraa koko rahan edestä.
Lavalle nousee rokkistara michael monroe.

Ilmoittautumiset kotisivuillamme www.hammasvaline.fi

27.1.–4.2.2018 | Brasilia

Edellinen kurssimatkamme Brasiliaan oli menestys,
nyt teemme sen uudelleen. Ilmoittaudu mukaan jo nyt Hammasvälineen 
kurssimatkalle Sao Paoloon ja Rio de Janeiroon!

Matkan teema on esteettinen hammashoito. Matkalla osallistumme myös Brasilian 

hammaslääkäripäiville - CIOSP. Tällä kertaa aloitamme kurssiviikon luentopäivillä 

Haciendalla Sao Paolon ulkopuolella. Sen jälkeen jatkamme kohti Sao Paoloa ja messuja. 

Päätämme viikon luennoilla ja nähtävyyksillä Rio de Janeirossa. Tarkemmat luentotiedot 

myöhemmin.

Lennot

la 27.1.  Helsinki–Frankfurt LH 851 kello 18.05–19.50

 Frankfurt–Sao Paolo LH 506 kello 21.55–7.00

la 3.2.  Rio de Janeiro–Frankfurt LH 501 kello 20.40–11.00

su 4.2.  Frankfurt–Helsinki LH 850 kello 13.35–17.00

Hinta 3600 euroa/hlö, (sis.alv.) 2-hengen huoneessa.

Matkan hintaan sisältyvät lennot Helsinki-SaoPaolo/Rio-Helsinki, kuljetukset, aamiaiset, 

tututusmiset kohteisiin, lounaat ja illalliset, sisäänpääsy messuille ja luennot.

Matka on tarkoitettu kaikille hammashoidon ammattilaisille.

Lisätiedot kotisivujemme tapahtumakalenterista. 
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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.

Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei toisin 

mainittu. Peruuttamattomasta poisjäännistä 

veloitamme kurssimaksun. 

Parodontologinen hoito - pintaa 
syvemmältä
14.9.2017 | Seinäjoki
Luennoitsijana EHL Petri Hippi.

Ohjelmassa ajatuksia seuraavista aiheista:

Ihminen ja bakteerit, peri-implantti- ja 

parodontaalisairauden etiolgia, biofilmin 

hallintasuun olosuhteissa, parodontiitti ja 

yleisterveys, parodontiumin tutkiminen, anti-

infektiivinen hoito, välineet, paikallislääkitys. 

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

STAL Ammatilliset illat
21.9.2017 | Pori
28.9.2017 | Kajaani
Ammatillista koulutusta suuhygienisteille,

hammashoitajille ja alan opiskelijoille.

Järjestäjinä STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväli-

ne Oy. Luennoitsijana Nina Parkkila, TtM, SHG, 

sairaalahygieniahoitaja.

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoit-

tautuminen on sitova. Peruuttamaton sekä vii-

meisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruttu 

ilmoittautuminen laskutetaan osallistujalta.

Ilmoittautuminen www.stal.fi/denstal 

Sidostaminen ja sen vaikutus
vastaanoton päivittäiseen 
työskentelyyn 
19.9.2017  |  Turku
20.9.2017  |  Oulu
21.9.2017  |  Helsinki
Luennolla osallistujat oppivat ymmärtämään 

erilaiset sidostustekniikat erilaisiin pintoihin, 

perustuen materiaalivalintaan (metalli, yhdistel-

mämuovi, zirkonia, maasälpäposliini ja lithiumdi-

silikaatti) sekä kuinka saavutetaan optimaalinen 

sidos hammaskudokseen. Luennolla käydään läpi 

myös erilaisten sementtien ja sementtisidosai-

neyhdistelmien tärkeys valitusta restauraatiosta 

riippuen (kruunu, inlay, onlay tai laminaatti). 

Luentokielenä englanti. Tilaisuus on maksuton.

Hyvä juurikanavalaajennus  
kofferdam-suojauksessa 
28.9.2017  |  Vaasa 
5.10.2017  |  Tampere
Luennoitsijana Riikka Mattila. 

Hyvän juurihoidon edellytyksenä on onnistu-

nut juurikanavien avaus ja laajennus oikeaan 

pituuteen, huolellinen juurikanaviston desinfiointi 

ja tiivis täyttö sekä aseptinen työskentely koko 

juurihoidonhoidon ajan. 

Luennolla tutustumme uuden 2Shape-

neulamenetelmän laajentamismahdollisuuk-

siin sekä kertaamme huuhteluaineet ja niiden 

käyttötavat. Lisäksi käymme läpi erilaisia 

vinkkejä kofferdamin käytössä. 

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

Cerec Advanced 1 
2.–3.11.2017  |  Espoo
Digitaaliset mahdollisuudet ja kliininen 

työskentely.

Cerec Advanced 2 
30.11.–1.12.2017  |  Espoo
Laajemmat työt ja purennan kuntoutukset.

Cerec Advanced 3
11.–12.1.2018  |  Espoo
Etualueen estetiikka.

Luennoitsijana Marko Ahonen. Ilmoittautu-

miset ja lisätiedot info@cerecfinland.fi ja

 www.cerecfinland.fi/koulutukset

XXIX Hammasväline Golf Open
25.8.2017 | Nurmijärvi Golf, Röykkä

Kurssimatka
 Itävaltaan

7.–11.2.2018 | Kirchberg, Itävalta

Hammasväline järjestää perinteisen 
luentomatkan Alpeille. 

Kirchberg on vilkas alppikylä itäisessä Tirolissa, 
Innsbruckin ja Salzburgin välissä, noin 6 
kilometriä Kitzbühelistä. Matka on tarkoitettu 
hammashoidon ammattilaisille. Luennoitsijana 
Claudio Novelli.

Lennot 
ke 7.2. Helsinki–Munchen   AY 1401 kello 8.00–9.30
su 11.2. Munchen–Helsinki   AY 1406 kello 18.40–22.15 
 
Hinta 1445 euroa/hlö, (sis.alv.) 2-hengen 
huoneessa.
Matka sisältää lennot, luennot, kuljetukset, 
majoitukset, hotelliaamiaiset ja ruokailut. 
Majoitus kahden hengen huoneissa hotellissa 
Sunny Hotel Sonne****. 
 
Ilmoittautuminen kotisivuillamme  
www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_
tapahtumat tai sähköpostilla ilmoittautumiset@
hammasvaline.fi tai p. 050 310 8571.

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...


