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Touko-kesäkuun EXTRA           Poimintoja  

Vain kaksi endoneulaa  

2Shape |  juurenhoitoon 
 
Uudenlainen helpompi juurenhoitoprotokolla. 
Lue lisää sivulla 6. 

Ohuet, terävät, keveät 

ProThin |  instrumentit

Uusi tuoteperhe American Eaglen vahvaan 

XP-instrumenttivalikoimaan, lisää sivulla 15.
 

 

 

Uutuus!
 

HealthySmile 
Helppo ja vaivaton – uudenlainen konsepti 
hampaiden kotivalkaisuun, sivulla 17.

 

Uutuus!
 

BPR Swiss Super Port
liikkuvaan hammashoitoon. Lisää 
laiteratkaisuista sivulla 26.

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

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

Suomen yrityskannasta.  Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin  

parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  

Avoimin ovin…
Kölnin IDS2017-näyttelyn jälkimainingeissa ja kevätvihreyden lisääntyessä pidämme Open-House-päivän 

11. toukokuuta Espoon toimitiloissa. Vietä tehokas ja rento iltapäivä tutustumalla uutuuksiin ja tapaamalla 

muita kollegoja. Talo täynnä erilaisia miniluentoja ja tietoiskuja, workshoppeja, hands-on-ohjausta, vinkkejä 

mm. arkipäivän välinehuoltoon sekä tietysti päivän parhaat tarjoukset. Lisätietoja sivulla 42.

Hyvä paikkaushoito on hammashoidon ydinosaamista. Olemme panostaneet koko 80-vuotisen taipa-

leemme ajan vahvaan ja turvalliseen tuotevalikoimaan, ja niin teemme edelleen. Etsimme käyttöösi maail-

malta laatumateriaalit ja parhaat välineet helpottamaan hammashoidon onnistumista sekä parantamaan 

mahdollisuuksia hoitojen kehittämiseen ja hoitotulosten parantamiseen. 

Turvallisuutta, luotettavuutta ja helppoutta. Globaali tuotetarjonta on laaja ja kirjava. Ja koska hinta tai 

uusi teknologia ei aina ole laadun tae, teemme käyttötestauksia pohjoismaisten kumppaneittemme kanssa 

seuloaksemme "jyvät akanoista". Top Dent ACTIVA Bioactive on tällainen testattu tuote, jonka käytöstä 

löytyy myös runsaasti tutkittua tietoa. Top Dent -sarjan muutkin tuotteet ovat laadukkaita ja kohtuuhin-

taisia – ja aina myös huolella valittuja.  

Teknologia on kehitetty palvelemaan. Parhaiten se palvelee antamalla paremmat ja tarkemmat tulokset, 

jolloin mm. tilannekartoitus, diagnosointi ja hoitosuunnitelman teko on helppoa ja hoito turvallisempaa.  

Dentsply Sironan Orthophos SL:n suoradigitaalisuus on uutta teknologiaa, joka mahdollistaa hyvin 

pienet säteilyarvot (low dose) turvallisuuden ja tarkkuuden kärsimättä (s. 31). CEREC on avoin CAD/CAM-

järjestelmä (RTL), ja se on helppoudessaan ja tarkkuudessaan ehdottoman käytännöllinen varsinkin paikka-

ushoidossa, ja materiaalivalikoima lisääntyy koko ajan (s. 32–34). 

Hyvään palveluun kuuluu myös vahva tuotetuki, osaava asiakaspalvelu ja ammattitaitoineen kenttä-

myynti, huolto ja tekninen tuki. Kerro meille mitkä ovat sinun palvelutoiveesi. Tule Open-House-päivään!

Yhteistyöterveisin

Kalle

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy
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106 e
*85,48 e

Tarjous 4 + 1

139 e
*112,10 e

255 e
*205,65 e

39 e
*31,45 e

110 e
*88,71 e

Osta 4 x 1 g TheraCal LC, saat veloituksetta 

1 x TheraCal LC, 1 g.

Ensimmäinen todella 

universaali sidosaine – 

ei vaadi aktivaattoria

All-Bond Universal 
Ei vaadi aktivaattoria edes epäsuoriin täytteisiin.  Toimii valo-, 

kaksois- ja kemialliskovetteisten materiaalien kanssa. Valitse total-

etsaava  tai itse-etsaava tekniikka. Sidostuu kaikkiin hammashoidon 

materiaaleihin. 

Lievästi hapan, hyvä selektiiviseen etsaukseen, ei aktivoi MMP-

reaktiota, kestävä sidos. Optimoitu vesimäärä, helppo haihduttaa.

36958 All-Bond Universal, refilli, 

 6 ml pullo

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

Mitkä ovat TheraCal LC:n ja Minerali Trioksidi Agregaatin 
(MTA) erot ja samankaltaisuudet ?
TheraCal LC on resiinivahvistettu kalsiumtrisilikaatti, jolla on paranne-

tut fysikaaliset ominaisuudet MTA:han verrattuna. Periaatteessa molem-

pien peruskemia on samanlainen (Portland sementti) mutta TheraCal LC 

sisältää patentoidun hydrofiilisen resiinin, mikä mahdollistaa välittömän 

valokovetuksen ja kalsiumin luovutuksen. Kuten MTA, TheraCal LC edistää 

paranemista emäksisen pH:n vuoksi ja kalsiumin luovutus edistää dentii-

nisillan muodostumista.

TheraCal LC
Resiinivahvistettu kalsiumtrisilikaatti, 

eristysaineeksi ja pulpan kattamiseen

• Röntgenkontrasti

• Sietää kosteutta

37124 Eristysaine TheraCal LC, 1 g ruisku

37125 Eristysaine TheraCal LC, 4 x 1 g ruisku

Bisco

Dr. Rolando Nunez
• Manager of Clinical Affairs, BISCO Inc

• MSC, Biomaterials program, University 

of Alabama at Birmingham

•  DDS, Dental degree, 

 Venezuela Central University

Dr. Byoung Suh
• Founder and president of BISCO Inc

• PhD, Dental Medicine, Tsurumi University, 

Yokohama, Japan

• Lecturer in the US and Canada and over 

 40 countries internationally
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UUTTA paikkaushoitoon!

180 e
*145,16 e

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 taivutettavalla 20G 

-metallikanyylilla.

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 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 ruisku Opaque white, 20 kpl kärkiä 

 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

Bioaktiiviset  ACTIVA-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 kestävät monomeerikomponentit ja reaktiiviset lasi-

ionomeerifillerimolekyylit, jotka jäljittelevät luonnollisen hammaskudoksen 

kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. ACTIVA-tuotteet eivät sisällä Bisfenol-A -johdannaisia.

Tapaus 1: Approksimaalikaries vanhemmalla 
potilaalla. Kaviteetin ekskavointi ja viimeistely, 
matriisinauhan sovitus (vasen kuva).
Etsauksen jälkeen kaviteetti täytetään Actival-
la ja valokovetetaan (oikea kuva).

Tapaus 2: Premolaarissa sekundäärikaries; 
kaviteetin ekskavointi ja viimeistely (vasen 
kuva). Huomaa matriisinauhan vertikaali-
nen asettelu hyvän anatomian luomiseksi 
(oikea kuva).

Etsauksen jälkeen kaviteetti täytetään 1–2 mm 
kerroksissa, tässä tapauksessa kaksi kerrosta. 
Sidosainetta ei tarvita. Voidaan käyttää bulkki-
tekniikkaa (vasen kuva).
Okklusaalisen viimeistelyn jälkeen (oikea kuva).

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.

* Arvonlisäveroton hinta
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Tarjous 3 + 1

Osta 3 pakkausta Top Dent -preparointitimantteja, 

saat lisäksi yhden pakkauksen veloituksetta.

20 e
*16,13 e

20 e
*16,13 e

Preparointitimantit Top Dent
Pakkauskoko 5 kpl

32220 Timantti 801/009 FG, pallo

32221 Timantti 801/010FG, pallo

32222 Timantti 801/012FG, pallo

32223 Timantti 801/014FG, pallo

32224 Timantti 801/016FG, pallo

32225 Timantti 801/018FG, pallo

32226 Timantti 801/021FG, pallo

32227 Timantti 801/023FG, pallo

32228 Timantti 801/025FG, pallo

32229 Timantti 801/029FG, pallo

32230 Timantti 801/033FG, pallo

32040 Timantti 801C/012FG, pallo

32041 Timantti 802/012FG, pallo

32042 Timantti 802/018FG, pallo

32048 Timantti 830/012FG, päärynä

32049 Timantti 830L/012FG, päärynä

32231 Timantti 835/008FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm

32232 Timantti 835/009FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm

32233 Timantti 835/010FG, fissuura, tasapäinen, 3 mm

32234 Timantti 835/009FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32235 Timantti 835/010FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32236 Timantti 835/012FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32237 Timantti 835/014FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32238 Timantti 835/016FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32043 Timantti 835C/010FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32044 Timantti 835C/012FG, fissuura, tasapäinen, 4 mm

32045 Timantti 835KR/010FG, 4 mm

32046 Timantti 835KR/012FG, 4 mm

32047 Timantti 835CKR/012FG, 4 mm

32239 Timantti 836/010FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm

32240 Timantti 836/012FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm

32241 Timantti 836/014FG, fissuura, tasapäinen, 6 mm

32242 Timantti 838/008FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm

32243 Timantti 838/009FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm

32244 Timantti 838/010FG, fissuura, pyöristetty, 3 mm

32245 Timantti 838/009FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm

32246 Timantti 838/010FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm

32247 Timantti 838/012FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm

32248 Timantti 838/014FG, fissuura, pyöristetty, 4 mm

Top Dent LC Bond
Valokovetteinen yhden pullon sidosaine

Alkoholipohjainen.

37552 Top Dent LC Bond, 5 ml 

Top Dent SE LC Bond
Valokovetteinen, itse-etsaava yhden pullon sidosaine

Alkoholi, asetoni ja vesipohjainen.

37553 Top Dent SE LC Bond, 5 ml

Etsausgeelit Top Dent
89348 Etsausgeeli 38 %, 4 x 2,5 ml

37944 Etsausgeeli 38 %, 2 x 25 ml + 50 kpl

 Sis. 2 x 25 ml 38% etsausgeeli, 50 x Top Dent- 

 etsauskärjet 25G ja 5 x 2,5 ml tyhjiä ruiskuja.

37945 Etsausgeeli 38 %, 12 ml + 10 kpl

 Sis. 12 ml 38% etsausgeeli, 10 x Top Dent- 

 etsauskärjet 25G
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50 e
*40,32 e

225 e
*181,45 e

Tarjous!
Kokeile ja tilaa 2Shape Discovery Kit hintaan 190 e 

(*153,23 e), saat lisäksi kaupan päälle bonuspaketin 

(sis. 2 kpl TS1 ja 2 kpl Ts 2, 25 mm).

Uutta Suomen markkinoilla!

Uutuus!

MicroMega

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 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. 2Shape |  Kaksi muotoiluinstrumenttia
• Uusi yksinkertainen tekniikka; kaksi pyörivää muotoilu-

 instrumenttia, TS1 ja TS2 suoraan työskentelypituuteen.

• Ei vaadi erillistä moottoria, voidaan käyttää kaikkien pyöriville 

neuloille sopivien moottorien kanssa (esim. WaveOne) tai 

 endokulmakappaleessa.

• Niti, steriili ja uudelleen steriloitava

• Patentoitu T.Wire-lämpökäsittelyteknologia

•  Joustava, kestää paremmin rasitusta (+ 40 %) ja myötäilee 

 juurikanavan anatomiaa.

• Uusi poikkileikkaus

• 2 primääristä leikkausterää; erinomainen leikkausteho

• 1 sekundäärinen leikkausterä; parempi debriksen poisto

2Shape Discovery Kit
30792 2Shape Discovery kit 25, 1 pkt

 sis. 10 kpl TS1 ja 10 kpl TS2

30784 2Shape TS1, 4%, 25 mm/25, 5 kpl

30785 2Shape TS2, 6%, 25 mm/25, 5 kpl

30786 2Shape F35, 6%, 25 mm/35, 5 kpl

30787 2Shape F40, 4%, 25 mm/40, 5 kpl

2 primääristä 

leikkausterää; 

erinomainen 

leikkausteho

1 sekundäärinen 
leikkausterä; parempi 
debriksen poisto, 
vähentää instrumentin 
ahtaumista

* Arvonlisäveroton hinta
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42 e
*33,87 e

23 e
*18,55 e

45 e
*36,29 e

52 e
*41,94 e

Uutuus!

Komet-porat
33178 Introsetti 4624A, 6kpl

Komet-hiontanauhat
02988 2,5 mm, perforoitu, m, sininen, 10 kpl

02989 2,5 mm, perforoitu, f, punainen, 10 kpl

02990 2,5 mm, perforoitu, xf, keltainen, 10 kpl

02992 3,7 mm, perforoitu, m, sininen, 10 kpl

02993 3,7 mm, perforoitu, f, punainen, 10 kpl

02994 3,7 mm, perforoitu, xf, keltainen, 10 kpl

Nohrström/Ostela porasetit

Inlay/Onlay-hiontasetti
Kaviteetin preparointiin ja viimeistelyyn

37680 Inlay/Onlay -hiontasetti TD840B, 5 kpl

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)
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*49,19 e
61 e

*110,48 e
137 e

Uutuus! Uutuus! SDR® flow+
Bulk Fill Flowable

SDR® on nyt SDR® flow+  
ja sisältää kolme uutta sävyä 

Tutustumistarjouksessa:

Pakkaus sisältää kaikkia 4 sävyä  
pakattuna metalliseen rasiaan.

(110 kapselia: 70 x universaali, 10 x A1, 15 x A2 ja 15 x A3)

OBS Finns två lager!

SDR flow+ Ad FIN 297x210 mm.indd   1 2017-04-04   21:15

MTA Repair HP
Juurentäyteaine

Endodonttinen biokeraaminen korjaava sementti. Kovettu-

minen noin 15 minuutissa. Korkea plastisuus. Hyvä röntgen-

kontrasti. Vahvasti emäksisenä estää bakteerien kasvua.

30495 MTA Repair HP, 2 x 0,085 g

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

Essentia Universal Shade
Yhdistelmämuovi kaikkiin taka-alueen indikaatioihin
Essentia Universal Shade on paras mahdollinen ratkaisu taka-

alueen täytteisiin: yksi väri, joka sulautuu ympäristöön, on nyt 

saatavilla kolmessa eri viskositeetissa. Valitse pastamainen, 

ruiskutettava tai erittäin juokseva koostumus sen mukaan, mikä 

kuhunkin työhön parhaiten sopii.

Jokainen koostumus sopii niin kervikaalisiin kuin purennassa oleviin 

täytteisiin ja on riittävän kestävä kaikkiin kaviteettiluokkiin ilman 

rajoituksia.

30881 Essentia HiFlo -ruisku, U, 1 x 2 ml

30882 Essentia LoFlo -ruisku, U, 1 x 2 ml

33043 Essentia-ruisku, U, 1 x 2 ml

33050 Essentia Unitip-kärjet, U, 15 x 0,16 ml

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

Essentia HiFlo | Universaali, 
valokovetteinen, erittäin 
juokseva yhdistelmämuovi.

Essentia LoFlo | Universaali, 
valokovetteinen, jäykempi 
juokseva yhdistelmämuovi.

Essentia | Universaali, valoko-
vetteinen, koostumukseltaan 
pakattava yhdistelmämuovi.

* Arvonlisäveroton hinta
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UUSI

MAAILMAN ENSIMMÄINEN KLUSTEROITU  
JUURIKANAVANASTA

• Useista yksittäisistä pienemmistä nastoista koostuva klusteroitu juurikanavanasta

• Paras mukautuvuus jokaiseen juurikanavaan

• Täysin sopiva mekaanisesti preparoituihin juurikanaviin

• Vahvistaa pilarirakennetta ja tiivistävää kiinnityssementointia 

• Kaikki pakkauksen materiaalit ovat yhteensopivia 
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Venus® Composites
Beauty beyond aesthetics.

Giving a hand to oral health.

www.kulzer.com

Osta 4 yhdistelmämuovi refilliä ja saat Venus Supra 
yhdistelmämuovin kiillottajasetin veloituksetta! 20 PLT kapselia / refilli tai ruiskut.

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

TARJOUS!

Osta 5 yhdistelmämuovi refilliä ja saat 
Gluma Desensitizer Power Gel
veloituksetta!

•

•

20 PLT kapselia / refilli tai ruiskut.

Heraeus Kulzer Nordic AB • Arja Nyman 0400501010



™Filtek
One 
Bulk Fill täytemateriaali

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

Pidät sen helppoudesta ja nopeudesta
– Potilaat lopputuloksesta

Osta 2  
Scotchbond™ Universal sidos ainetta, 

saat  
Filtek™ One Bulk Fill täytemateriaalin  

refillin (A3) veloituksetta.

• Helppo, Nopea ja Esteettinen

•  Helppo annostelu jopa 5 mm 
kerroksena (II-luokan täytteet)

•  Korkea kulumiskestävyys ja 
kiillonsäilyvyys 

•  Opaakimmat sävyt parantavat 
esteettisyyttä

• Monipuolinen. 

• Korkeat sidosarvot.

• Yksinkertainen ja nopea.

Tilausnumero
41258  Scotchbond™ Universal 

pullorefilli: 1 pullo á 5 ml

Offer FiltekOne 2xSbond Hmväline 297x210mm 2017.indd   1 10/04/17   09:46
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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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*221,77 e
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*20,16 e
27 e

*20,16 e
27 e

*10,08 e
13 e

15%
Hygoformic®

86430  Hygoformic U, valkoinen, 1 x 2000 kpl 
86434  Hygoformic U, valkoinen, 1 x 100 kpl 
30877  Hygoformic U, lime, 1 x 100 kpl
30878  Hygoformic U, vaaleansininen, 1 x 100 kpl 
30879  Hygoformic U, pinkki, 1 x 100 kpl

Hygoformic on yhdistetty syljenimu ja kielenpidin. 
Kielenpitimen kiemurainen muotoilu tekee siitä 
potilasystävällisen. Imureiät ovat sijoitettu kiekuran sisään, 
jotta vältytään kielen ja pehmytkudosten kontaktilta 
sekä tukkeutumiselta. Valmistettu ei-toksisesta ja ei-
saastuttavasta polyeteenistä ja polypropeenista. Erilaiset 
adapterit eri vastaanottojen tarpeisiin. 

15%
ProphyCare®  
Puhdistuspasta PRO, 
lila, universaali
31274  Puhdistuspasta PRO tuubi, 84 g/60 ml

Puhdistuspasta PRO on 2in1 tahna erinomaisella puhdistus- ja 
kiillotustuloksella. Sama tahna sopii sekä värjäytymien poistamiseen 
että loppukiillotukseen. Tahnan korkea puhdistusteho muuttuu 
lempeäksi kiillotukseksi, kun partikkelit hajoavat. Tahnan RDA arvo 
on aluksi 20, jolloin se poistaa tehokkaasti värjäytymät ja laskee RDA 
5 hoidon lopussa tarjoten loistavan kiillotusominaisuuden.

15%
FenderMate® Prime
Nopea ja helppo 
matriisi maitohampaille
35876  FenderMate Prime lajitelma, 2x18 kpl
35877  FenderMate Prime lyhyt, keltainen, 18 kpl
35878  FenderMate Prime pitkä, vihreä, 18 kpl

Preparointisuojan ja sektorimatriisin uniikki yhdistelmä luokan II täytteisiin  
maitohampaissa. FenderPrime mahdollistaa nopean, helpon ja turvallisen 
täytteen maitohampaissa. FenderPrime on muovinen kiila metallisella 
levyllä, joka asetetaan approksimaalisesti. ”Venemäinen muoto” kärjessä 
mahdollistaa sen asettamisen tiiviisti ientä vaurioittamatta ja pienentää 
verenvuotoa. Ennen täytteen tekoa voidaan taivuttaa 
hampaan muotoon. FenderPrime on saatavana 
kahtena kokona, lyhyt ja pitkä. 

15%
ProxyPal®

Muotoiltu, läpinäkyvä 
etualueen matriisi
31741  ProxyPal, 36 kpl

Täydellisen täytteen saavuttamiseksi matriisi on 
suunniteltu siten, että sen kaarevuus laajenee 
lineaarisesti pitkin sen koko pituutta. Toinen pää 
matriisista on ihanteellinen alaleuan etuhampaille. 
Toisessa päässä matriisin kaarevuus on erilainen ja 
se on sopiva diasteeman sulkemiseen. Painamalla 
/ vetämällä matriisia on helppo löytää sopiva 
kaarevuus jokaiseen hampaaseen. Matriisissa on 
kervikaalireuna, joka työnnetään ientaskuun. Se 
stabiloi matriisin, kun täytemateriaalia annostellaan. 
Kervikaalireuna estää kosteutta pääsemästä 
ympäröivistä kudoksista kaviteettiin. Käyttöaiheet: 
Luokka IV, luokka III ja diasteeman sulkemiset.

4157-2017-04_Hammamsväline_Extra_FI.indd   1 2017-04-18   10:49:34

Uutuus!

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

* Arvonlisäveroton hinta



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™
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55 e
*44,35 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
Monipuolinen ja ohut sirppi, jota voi käyttää mesiaali- ja distaa-

lipintojen puhdistamiseen kaikkien hampaiden pinnoilta.

30814 Sirppi ohut M23TXP Pro Thin, sininen, 1 kpl

Black Jack Pro Thin
Ihanteellinen sirppi supragingivaalisen hammaskiven poistoon 

etu- ja interproksimaalisella alueella. Se sopii myös hyvin taka-

alueen hampaiston puhdistamiseen.

30815 Sirppi Black Jack Pro Thin, musta, 1 kpl

Barnhart Pro Thin
Yleiskyretin muotoilu, sopii hyvin matalien ientaskujen hoitoon 

ja tehokkaaseen subgingivaalisen hammaskiven poistoon. 

30816 Kyretti Barnhart 5-6 Pro Thin, 1 kpl

Gracey Access 1-2 Pro Thin
Kyretti yli 4 mm syvien ientaskujen puhdistamiseen etualueella 

sekä takahampaiden bukkaali- ja  linguaalifurkaatioiden 

puhdistamiseen.

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

Gracey Access 7-8 Pro Thin
Kyretti yli 4 mm syvien ientaskujen puhdistamiseen etu- 

ja premolaarialueella sekä takahampaiden bukkaali- ja  

linguaalifurkaatioiden puhdistamiseen.

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

Gracey Access 13-14 Pro Thin
Kyretti, jolla parempi pääsy distaalipinnoille ja takahampaiden 

ahtaisiin ientaskuihin ohuemman terän ansiosta.

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

Gracey Access 15-16 Pro Thin
Edistyneempi versio perinteisestä 11-12 -kyretistä. Varren 

kulmaukset mahdollistavat paremman pääsyn kaikkiin taka-

alueen mesiaali-, bukkaali- ja linguaalipintoihin. Tämä helpottaa 

käden asentoa ja vähentää rasitusta.

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
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30 e
*24,19 e

Uutta!

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

Crystal Tip
Turvallinen, helppo 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.

2 mallia: Original 95 mm  | HP 65 mm

2 pakkauskokoa: 250 kpl  | 1500 kpl 

HELPie 
Purutuki-kielenpidin-syljenimu

Kotimainen innovaatio HELPie – kertakäyttöinen ja ergonominen. 

Se helpottaa työtä ja säästää hammaslääkäreiden ja suuhygienistien aikaa.

Miellyttävä, rentouttava ja erittäin helppo potilaalle. 

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.

33453 Suunaukipitäjä Helpie M, aloituspakkaus, 5 + 5 kpl

33171 Suunaukipitäjä Helpie M/vasen, 50 kpl

33172 Suunaukipitäjä Helpie M/oikea, 50 kpl

UUDET VÄRIKOODATUT KOOT !
30884 Suunaukipitäjä Helpie S/oikea, 5 kpl

30885 Suunaukipitäjä Helpie S/vasen, 5 kpl

30888 Suunaukipitäjä Helpie L/oikea, 5 kpl

30889 Suunaukipitäjä Helpie L/vasen, 5 kpl

HELPie on herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa. 

ja sitä viedään jo 17 maahan. HELPie sai Hammaslääkäripäivillä 

INNOVAATIO 2016 -kunniamaininnan.

* Arvonlisäveroton hinta



För mer information, kontakta din tandläkare/tandhygienist. 
Healthy Smile™ är ett tandblekningskoncept utvecklat och distribuerat 
av Åhrén Dental Consult. www.healthysmile.se

Professionell tandblekning
av legitimerad tandvårdspersonal
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Uutuus!Uutuus!

Tarjous 3 + 1

Tarjous 2 + 1

Osta 3 x NANO-valkaisuliuska + tahna -pakkausta, 

saat lisäksi yhden pakkauksen veloituksetta.

Osta 2 pakkausta Whiteness Perfect -valkaisu-
aineita  5 x 3 g tai 50 x 3 g, saat lisäksi yhden 

pakkauksen veloituksetta kaupan päälle.

*24,19 e
30 e

*8,06 e
10 e

*40,32 e
50 e

*314,52 e
390 e

*80,65 e
100 e

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

Healthy Smile
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

• käyttöohjeet

Whiteness Perfect
10 % ja 16 % karbamidiperoksidi kotivalkaisuun

Viskoosi geeli. Sisältää vettä yli 20 %. Sisältää 

kaliumnitraattia, vähentää sensitiivisyyttä. Neutraali pH.

Kun hoidat vain yhden potilaan. 5 x 3 g pakkaus 

riittää 20–30 annokseen.

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

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

Kun teet runsaasti valkaisuja. 50 x 3 g 

pakkaus riittää 200–300 annokseen.

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

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

Tutustumistarjous!

Helppoa ja turvallista hampaiden
valkaisua kotikäyttöön

Edullinen kerta-annoskoko!
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3 + 1   
Osta 3 kpl Opalescence PF -refillejä valintasi mukaan, saat lisäksi 

yhden valitsemasi Opalescence PF -refillpakkauksen veloituksetta.

37740 Opalescence PF 10 %, regular, 40 x 1,2 ml

37741 Opalescence PF 10 %, minttu, 40 x 1,2 ml

37742 Opalescence PF 16 %, regular, 40 x 1,2 ml

37743 Opalescence PF 16 %, minttu, 40 x 1,2 ml 4 + 1   
Osta 4 kpl pakkausta NaviTip-kärkiä 20 kpl, saat veloituksetta 

kaupan päälle yhden 20 kpl pakkauksen NaviTip-kärkiä.

02592 NaviTip, 17 mm, 29 G, valkoinen, 20 kpl

02615 NaviTip, 21 mm, 29 G, keltainen, 20 kpl

02616 NaviTip, 25 mm, 29 G, sininen, 20 kpl

88005 NaviTip, 25 mm, 30 G, sininen, 20 kpl

02626 NaviTip, 27 mm, 29 G, vihreä, 20 kpl

Ultradent 

* Arvonlisäveroton hinta
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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

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 

Uutuus!

Kivuttomaan puudutukseen 
uusi kynämallinen ja helppo 
koneellinen puudutusneula

Matalakulmainen tekniikka 

ja kaksi leikkaavaa pintaa 

mahdollistavat 

kivuttoman piston.
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oikominen

PowerScope 2  |  A II-koje

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

suoraan kaariin kiinnitettävä Herbst-tyyppinen koje.

• valmisteluja tai kasvokaarentuubeja ei tarvita, sillä kiinnitys 

 vastaanotolla ruuveilla suoraan teräskaareen (17 x 25)

• ei suuria varastoja: yksi koko oikealle ja yksi vasemmalle  

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

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

Vaatimukset: 1) 17 x 25 teräskaari  

  2) 8-teräsligeeraus ala 3-3  

  3) vastatorqueta alaetualueella labiaalikallistumista 

      kompensoimaan joko kaareen tai braketteihin

40280 PowerScope kit 852-016538, sis. magneetin

 pakkauksessa 5 + 5 aisaa, 1 meisseli, jatkopaloja

Kitin osia saatavana erikseen: 

40269 PowerScope 852-016539, oikea, 1 kpl

40270 PowerScope 852-016540, vasen, 1 kpl

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

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

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

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

Katso Youtube-videot!

www.youtube.com/watch?v=Ze0GE9WDNv4

www.youtube.com/watch?v=dnEbGtJ0Qlw

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

Uutta!  
Magneetti

Carriere II -aisat
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.

Carriere

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

Tuotevalikoima (tuotenumerot 44753–44779) löytyy myös 

verkkokaupastamme kauppa.hammasvaline.fi
Saatavana myös AIII-purentoihin omat aisat. 

Saattaa mahdollistaa 
pysyvän premolaarin 
säästämisen

Katso Youtube-videot!

youtu.be/FcVHU64gnIg (Carriere  II) 

youtu.be/N8i-xBdRnrI (Carriere  III) 

Carriere Symposium 

14.–16.9.2017 Barcelonassa
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22.9.2017  | Oulu 
Lisätietoa sivulla 44.

Tästä aiheesta:
Hammastekniikan 
oikomiskojekurssi 
teknikoille

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

Ortho Easy PAL
Mini-implantit

Mahdollistaa kojeen kiinnittämisen palatinaalisiin ruuveihin ruuvamalla ja 

tekee kojeen poistamisesta huomattavasti helpomman 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, kojerengas, 10 kpl

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

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

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

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

 ruuvimeisselille, 1 kpl

44205 OrthoEasy-kasetti, 1199-0000, 1 kpl

44210 OrthoEasy-terä, 1199-0007, 5 mm kkäskpl, 1kpl

44211 OrthoEasy-terä, 1199-0008, 10 mm kkäskpl, 1 kpl

1299-1006

1299-1007

1299-0007

Saimme terveisiä ja paljon palautetta kurssilaisilta. Tässä niistä muutama: 

"Ja kylläpä oli loistava kurssi. Olin ekaa kertaa ulkomailla kurssilla, joten eipä 

ole paljon vertailumateriaalia, mutta kyllä kannatti lähteä. Kurssin sisältö oli 

ihana, kaikki oli toteutettu saksalaisella jämptiydellä. Kiva kaupunki, tosin 

vuodenaika ei ollut parhain, mutta silti ihanat maisemat. Kiva hotelli. Hyvää 

ruokaa."

"Kiitos, olin kyllä erittäin tyytyväinen kurssiin! Sain paljon inspiraatiota ja 

uusia ideoita työhöni."

"Kurssi oli hyvin antoisa. Kerrottiin palatinaalisten miniruuvien 

käyttöindikaatioista selkeästi, harjoiteltiin Frog-kojeen taivutuksia, olisi 

saanut kokeilla miniruuvien laittoa toisillemme. Luennoilla käsiteltiin 

hyvin monenlaisia oik ongelmatapauksia, joista sai kyllä ideoita omaankin 

työskentelyyn (gingivektomia, minilevyjen laitto+käyttö, pietsosahalla/poralla 

alv luun muotoilua hampaan siirron nopeuttamiseksi yms…).

Ehdottamasti suositeltava kurssi. Kurssipaikka ja järjestelyt erinomaiset. 

Ohjelmaa riitti aamusta iltaan."

"Jokaisen erikoistuvan tulisi käydä tämä kurssi." 

"KIITOS, että suositit sitkeästi lähtemään! Kurssilta sai kovasti innostusta 

ja haasteita työn tekoon! Reissu oli mahtavan mukava hyvässä seurassa,  

erinomaisen hyvin järjestetty.  Siis ammatillisen annin lisäksi kävi virkistävästä 

lomamatkasta."

BeneFit 

Dr. Björn Ludwigin kurssi
pidettiin Traben-Trarbachissa Saksassa helmikuussa  2017
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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)     

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

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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• 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

KaVo Optime 
KaVo Optime® uv
Selkeä, helppokäyttöinen ja tehokas  
intraoraalidiagnostiikan perustyökalu  

KaVo tekee kuvantamisesta helpompaa.   
Molemmissa KaVo Optime -malleissa on optimaalinen kuvan laatu diagnosointiin. 

KaVo Optimet sopivat kaikkiin valaistusolosuhteisiin ja vievät vain vähän tilaa. Selkeät 

ohjaavat näytöt ja  entistäkin parempi kuvan laatu. Okklusaalikuvat. Yhteensopivia kaikkien 

intraoraalisten röntgenlaitteiden kanssa.

•  kestävät, ohuet ja taipuisat kuvalevyt ovat uudelleenkäytettäviä.  

Koot: 0, 1, 2, ja 3  

•  hygieeninen automaattinen kuvalevyjen syöttö

•  Optime UV:ssä automaattinen UV-kuvalevyjen desinfiointijärjestelmä

Digitaalinen kamerajärjestelmä 
kariesdiagnostiikkaan

KaVo DIAGNOcam

Kavo OPTIME

Ei enää röntgensäteilyä!
Erinomainen approksimaali- ja 
okklusaali-kariestapauksissa. 
Näyttää myös tietyntyyppiset 
sekundaarikariesleesiot ja 
halkeamat.
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Hyödynnä 
instrumentti-
tarjous  
4 + 1

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 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.
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Uutuus!

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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Uusi! 

BPR Swiss Super Port 
Entistä monipuolisempi kannettava hoitokone 

• Laitteessa on neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja (Satelec/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 tarveainesäilönä. 

Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla työskentelykorkeudella. 

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 vesisäiliöt.

BPR Swiss Super Port-hoitoyksikössä on kätevästi  

kaikki samassa. Tehokas imujärjestelmä 

ja tilaa tarvikkeille. Liitä vain sähköverkkoon 

ja laite on valmis käyttöön.

Uusi!

Sun Led Classic 
Potilasvalaisin kannettavaan yksikköön

• maksimi 70000 LUX:ia

• luonnonkaltainen valo

• hygieeninen: toiminnot sensorin avulla. Kahva irrotettavissa ja 

autoklavoitavissa

• sensori, jossa valon ON/OFF-toiminto ja 5 eritasoista himmen-

nystä

• sensorin saa myös halutessaan kytkettyä pois päältä

• valokentän koko on säädettävissä

• magneettikiinnitteinen polymerisaatiosuodatin

• kiinnitys potilastuoliin tai pöytään

Muista myös Smart-Port Premium, 
3 instrumentin kannettava hoitoyksikkö.

Tehokas paketti liikkuvaan hammashoitoon
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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.

 

Liikkuvaan 
hammashoitoon 

kannettava röntgen 

Nomad 
+ 
Toto 
sensori

Uutuus!
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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.  

 

Tule Open-House-päivänä 11.5. Espooseen  
ja testaa kuinka nopeasti AMBI-versio kääntyy.

Kysy myös ENDO-pakettia.
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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!    

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

Ergonominen potilastuoli.

Mukavuutta. Stabiilisuutta.

Joustavuutta sekä erinomaiset ominaisuudet nelikäsityöskentelyyn.

AMBI-ominaisuuden saat molempiin malleihin! 

INTEGO  ja INTEGO pro   

Uutta jälleen!
 
Resiprokatiivinen juurenhoitosysteemi, 
sopii kaikille neuloille. 
Integroitu apex-mittari nyt kaikissa 
INTEGO-malleissa.

Funktionaalinen design 
Turvallisuutta ja helppoutta juurenhoitoon

Intego Pro
Tuoli kuin divaani 

Ulottuvuutta.
Keveyttä.

Ergonomiset 
liikeradat.

Soita niin kerromme lisää:

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

Olli Juvonen, p. 050 310 8680 | Mikael Malila, p. 043 850 1483
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Tulossa uutta endoon!

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

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 



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. 

ORTHOPHOS SL Low dose -ominaisuuksin 
kuvan laatua menettämättä!
Tervetuloa tutustumaan ja vertaamaan markkinoiden muihin laitteisiin, 

p. 010 588 6200

Orthophos SL on yhteensopiva SIDEXIS 4  -ohjelmiston kanssa.

Low dose
Kysy lisää!



32 Touko-kesäkuun EXTRA   |  2017   |   HAMMASVÄLINE   |

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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Celtra Duo
Lithiumsilikaattiaihio. Vahvistettu zirkonialla 

(10 %). Käyttöindikaatiot: kruunut, inlayt, 

onlayt ja laminaatit. Voidaan kiillottaa 

suussa tai kiiltopolttaa.

cad/cam-materiaalit

Yhdistelmämuoviblokit 

Top Dent Cerasmart by GC 
Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. Esteettisyys. 

Kruunut, inlay, onlay ja laminaatit.

Laajin valikoima ensiluokkaisia 

CAD/CAM-materiaaleja ja -tarvikkeita

Brilliant Crios
Brilliant Crios on puhtaasti yhdistelmämuovia oleva 

blokki. Sitä voidaan hioa ja kiillottaa kuin yhdistelmä-

muovia. Vaatii oman sidosaineen.VITA RealLife
Maasälpäkeramia etualueelle. Sisällä 

dentiinisävy, jolla saadaan aikaiseksi 

kärjen läpikuultavuus. 

Keramiablokit peruspaikkaukseen 
ja implantteihin

Pyydä CEREC & inLAB -tuote-

luettelo asiakaspalvelusta 

p. 010 588 6100 tai lataa 

kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi

Tulossa!  VITA Enamic Multicolor

Jyrsittävät blokit 

IPS e.max CAD MT
IPS Empress CAD

VITA Enamic
Hybridikeramia; polymeeriverkolla 

vahvistettu etsattava keramiablokki.

Kruunut, inlayt, onlayt ja laminaatit.
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tekninen palvelu & huolto

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa ja käytämme tehtaiden 

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

naisedullisesti. 

PALVELUPAKETIT: 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT  

hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille ja  

hygienialaitteille, ortophantom- ja muille röntgen- 

laitteille sisälten laadunvarmistustuksen*.

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET   

Intraoraaliröntgenlaitteiden laadunvarmistusmittaus, 

*STUKin ja muut viranomaismääräysten mukaiset  

mittaukset.
 

• ASENNUKSET  ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU
 

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme tai meiltä:  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  

huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

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

Huoltopalvelu  
 
010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu  
 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Työtilaukset 24/7.  Vikailmoitukset, 

huoltotilaukset ja varaosatilaukset  

helposti sähköpostilla vuorokauden 

ajasta riippumatta. Tilauslomake 

osoitteessa www.hammasvaline.fi/ 

huolto_ja_varaosapalvelut

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!
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Hygieniaan

6,50 e
*5,24 e

10 e
*8,06 e

8 e
*6,45 e

12 e
*9,68 e

Uudistettu!

Käsidesi 
Desinfektiohuuhde
• Soveltuu kuivalle ja herkälle iholle

• Suojakäsineet on helppo pukea

• Sisältää ihoa kosteuttavia, hoitavia ja rauhoittavia aineita, mm. 

Aloe Veraa

• Helppokäyttöinen – sopivasti geeliytetty 

• Tahmaamaton ihotunne 

• Hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon – läpäissyt CEN 

standardin mukaiset testit: 

 • EN 1500 – hygieeninen (tavanomainen) käsidesinfektio

 • EN 12791 – kirurginen käsidesinfektio (välitön ja pitkäaikaisteho)

 • Noro (30 s)

• Usein toistuvaan käyttöön

• Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa

90049 Erisan Käsidesi, 500 ml

90059 Erisan Käsidesi, 1 l

Erisan Käsihuuhde
• Hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon

• Tehoaineena 73,5 p-% (80 t-%) etanoli

• Dermatologisesti testattu 

• Pitää ihon hyvässä kunnossa

• Ei kerrostu (”ryyniydy”) iholle

• Miellyttävä ihotunne usein toistuvassa käytössä

• Teho testattu CEN standardin mukaisin testein:

 • EN 1500 – hygieeninen (tavanomainen) käsidesinfektio

 • EN 12791 – kirurginen käsidesinfektio (välitön ja pitkäaikaisteho)

 • EN 14476 – virusidinen teho (norovirus, adenovirus, poliovirus)

34510 Erisan Käsihuuhde, 500 ml

34509 Erisan Käsihuuhde, 1 l

Käsihygienia on tärkeä infektioiden torjunnan osa-alue 
hammashuollossa. Hyvä käsien ihon kunto on oleellinen osa 
henkilökunnan käsihygieniaa. 

Käsien vesipesu kuivattaa käsien ihoa ja tämän vuoksi nykysuo-

situksena terveydenhuollossa on, että käsien vesipesu korvataan 

käsihuuhteella aina kun se on mahdollista. Tutkimusten mukaan 

terveydenhuollon työntekijät käyttävät käsien pesuun aikaa alle 

10 sekuntia. Alle 10 sekunnissa käsien mikrobimäärä vähenee kor-

keintaan puoleen, pahimmassa tapauksessa se voi myös lisääntyä. 

Nykysuosituksena on, että kädet pestään vedellä ja pesunesteellä 

ainoastaan silloin, kun ne ovat likaiset tai ne tuntuvat likaisilta, 

muuten käsihygieniasta huolehditaan käyttämällä käsihuuhteita.

Tutkimusten mukaan hieromalla 30 sekuntia alkoholipohjaista 

käsihuuhdetta käsien iholle voidaan mikrobien määrää vähentää 

promilleen lähtötasosta. Käsien desinfektiohieronnan teho edellyt-

tää oikeaa tekniikkaa. Käsihuuhdetta otetaan 3 ml, jolloin kuivumi-

seen kuluva hieronta-aika on 30 sekuntia. 3 ml on kaksi painallusta 

pumppupullosta tai kaksi painallusta dispenserpussista. Mikäli 

kädet kuivuvat 10–15 sekunnissa, huuhdetta on otettu liian vähän.

Jotta käsihygieniaa toteutetaan suositusten mukaisesti edellyttää 

se, että käytössä oleva käsihuuhde on laadukas ja miellyttävä 

käyttää. Sen alkoholipitoisuuden tulee olla vähintään 70 –p %. 

Nostamalla alkoholipitoisuutta, ad. 73,5 – p %, saadaan parannettua 

tuotteen virusidista tehoa. Hyvässä käsihuuhteessa tulee olla ihoa 

hoitavia aineita sopivassa suhteessa. Näin alkoholin ihoa kuivat-

tava ominaisuus saadaan minimoitua. Hyvä käsihuuhde ei tunnu 

käytössä tahmealta, eikä ryyniydy useammankaan käyttökerran 

jälkeen. 

Jos käsihuuhde kirvelee iholla, on se merkki siitä, että ihon pintaker-

ros on rikki. Tällaisessa tilanteessa käsidesinfektiohuuhteen käyttöä 

tulee jatkaa ja vastaavasti käsien vesipesua vähentää entisestään. 

Nämä toimenpiteet edesauttavat ihon paranemista.

Suojakäsineitä käytettäessä kädet tulee desinfioida ennen käsinei-

den pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

KiiltoClean Oy on tuotekehittänyt ja valmistanut käsihuuhteita 35 

vuoden ajan. Hygieniakäytännöt ja -suositukset ovat muuttuneet 

paljon sinä aikana - itse tarkoitus on pysynyt samana. Käsihuuh-

teen käytöllä on haluttu estää taudinaiheuttajien leviäminen ja 

edesauttaa hyvän hygieniatason säilymistä.

Muistutus 
käsihygieniasta!

* Arvonlisäveroton hinta
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Osta Dentiro Wipes -liinoja 

täyttöpakkaus 12 x 120 kpl, saat lisäksi 

veloituksetta annostelijan ja 120 kpl 

pyyhkeitä. Rajoitettu erä!

Osta Dentiro Foam 2 l, saat lisäksi 

veloituksetta Dentiro Foam 200 ml.

Tarjous!

Tarjous!

GREEN&CLEAN

IN
ST

RU
M

EN
TI

T

Osta 5 litran kanisteri  GREEN&CLEAN ID N -tiivistettä 
instrumenttien desinfektioon ja puhdistamiseen, saat 
porien desinfi ointiastian kaupan päälle.  

MA 2017-036

Desinfi ointiainetiiviste instrumenttien, porien ja 
lääkinnällisten laitteiden desinfi ointiin ja puhdistukseen.

 u taloudellinen 1 %: n käyttöliuos; 
5 litrasta tiivistettä saa 500 litraa valmista liuosta

 u yksi tuote, joka sopii kaikille instrumenteille ja porille
 u erinomainen puhdistava teho
 u laaja tehoalue: 

HBV, HIV, HCV, bakteerit, sienet, MRSA, tuberkuloosi
 u voidaan käyttää myös ultraäänilaitteessa 

GREEN&CLEAN ID N

veloituksetta!

+

Tarjous voimassa 30.6.2017 saakka. 

MA 2017-036 Hammasväline_01-2017.indd   1 4/12/2017   12:11:26 PM

Pidä huolta hoitokoneestasi !
OCC

Dentiro Wipes
Käyttövalmiit esikostutetut desinfektioliinat

Pyyhkeet nopeaan desinfiointiin ja puhdistukseen. Alhainen alkoholi-

pitoisuus, alle 50%. Wipes -pyyhkeet ovat aldehydittömiä ja helposti 

biologisesti hajoavia.

37603 Dentiro Wipes -pyyhe 120 kpl 

 + purkki 1 kpl    

37604 Dentiro Wipes -pyyhe, 

 täyttöpakkaus, 12 x 120 kpl

Dentiro Foam  
Käyttövalmis desinfektiovaahto

Sopii erityisesti alkoholiherkille materiaaleille,  

esim. hoitotuolit, muovipinnat

37605 Dentiro Foam, 200 ml 

37606 Dentiro Foam, 2 litraa 
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Melaseal 100+
Manuaalinen kuumasaumaaja

Melaseal Pro
Moottoroitu kuumasaumaaja

Saatavana eri telinevaihtoehtoja.

Melag Vacuklav 44B+
Evolution
Uusi DRYtelligence-kuivaus!
Kuorman mukaan automaattisesti säätyvä 

kuivausaika. Nopeuttaa välinehuoltoa! 

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

51011 MELAseal 100+

51120 MELAseal Pro

Jätä pois turhat työvaiheet! Säästä aikaa ja materiaaleja!

Melatherm 10
Desinfioiva pesukone kuivaustoiminnolla
Mikä tekee MELAthermistä ainutlaatuisen?

Aktiivikuivatus
• sisältää kuivauksen joka suojelee instrumenttisi ristiin-

kontaminaatiolta, ruostumiselta ja vahingoittumiselta

Integroitu dokumentointi
• CF-kortinlukija ja Ethernet-portti pesuprosessin 

 luotettavaa dokumentointia varten

Pesukemikaalien annostelu
• automaattinen nestemäisten pesuaineiden annostelu

• vakiovarusteena automaattisesti elvyttävä 

 vedenpehmennin

Pesuaineet alasokkelissa
• pesuainekanisterit on integroitu jalustakaappiin – tilaa 

säästävä ja siisti ratkaisu.

• koneen leveys 60 cm ja korkeus 82 cm, mahtuu pöytä-

tason alle
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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. 

Paljon kansivaihtoehtoja!

Uusi kansimalli myös ultraääni-instrumenteille!

DAC Universalin löydät 
vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  

p. 010 588 6200

Selkeä käyttöliittymä ja näyttö!
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inLab 16.0 LISÄMODULIT:

inLab SW 16.0 Implantology  
Laajennusosa perusohjelmistoon 

Yksilölliset abutmentit ja ruuvikiinnitteiset kruunut, ruuvi-

kiinnitteiset 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-
toihin

HAMMA SL ÄÄK ÄRIN VA STAANOTTO ----------  >  < -----------L ABORATORIO

Sirona inLab



41|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |  Touko-kesäkuun EXTRA

verkkokauppa

OIVA Omavarasto    

Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu 

tilaus- ja varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijärjestelmä. 

OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja pienille.

Voiko tämän helpompaa ja vaivattomampaa varastonhallintaa olla?

 
OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

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

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi? 

Kysy meiltä, niin kerromme lisää:

ESPOO |  Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

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

KUOPIO | Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

OULU, LAPPI | Nina Parkkila, p.  043 850 1416

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

ja tilaajille mm.
+  asiakaskohtaiset hinnat  

verollisina tai verottomina

+  pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+  tilausvahvistus sähköpostiin

+  myynnin chat-asiakaspalvelu

kaupassa on...
+ enemmän tietoa tuotteista

+ paremmat hakutoiminnot

+ tarjous- ja uutuustuotteet  

selkeästi merkitty

+ vastaavat ja  

yhteensopivat tuotteet

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

Toimitusten vastaanotto pikapalveluna
Ota käyttöön ja säästä omaa aikaasi.  
Helpota tavarantoimitusten vastaanottoa viivakoodiskannauspalvelulla. Saat viivakoodin, jota skan-

naamalla kuljettaja kuittaa tavaran toimitetuksi ja vastaanotetuksi vastaanotollasi. Käytevä, nopea ja 

säästä sinun aikaasi. Saat viivakoodikyltin ja ohjepaketin käyttöösi nopeasti ja veloituksetta. Kirjaudu 

verkkokauppaan ja löydät valtakirjan sivulta  Asiakaspalvelu > Viivakoodikuittaus. 

Onhan sinulla jo tuoteluettelo?
Hammasvälineen tuoteluettelo sisältää lähes 900 sivua täyttä asiaa. Toivomme sen helpottavan 

tuotetiedon hakua ja juuri oikean tuotteen löytymistä lukuisten valmistajien valikoimista.

Kysy lisää Asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100.
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Vietä 
tehokas 
iltapäivä 
Espoossa!

• Esittelyssä kevään parhaat

 uutuudet IDS2017:stä 

• Testaa ja kokeile workshopeissa

• Opi jotain uutta

• Hyödynnä päivän erikoistarjoukset

• Osallistu arvointoihin

Viihdy ja virkistäydy! 

Löydä uudet innovaatiot!

11.5.2017   |  kello 13–20  |  Open House Hammasväline

LUENNOT |  2. krs

17.30–18.45  Tarttuvat taudit vastaanotolla; TtM, SHG Nina Parkkila.

18.45–19.00 Innovation - Something very thin and light; Stephen Pohlmann, American Eagle

19.00–19.30  Desinfektioaineiden oikea käyttö;  Aila Nuotila, KiiltoClean 

LUENNOT  | 3. krs 

13.00–15.00 IDS2017 uutisia ja tuoteinfoja  

15.00–15.45 HealthySmile - valkaisun uusi konsepti; Peter Åhren, Åhren Dental 

16.00–16.45 Innovatiivinen paikkaushoito ja kivuton puudutus; HLL Kari Pihlman

17.00–17.20 White spot -hoito, eroon tummentavista laikuista; Sara Niilivuo, SmileSpa

18.00–18.20 Aktiivisempi tapa istua – liikettä työpäivään; Hanna Ojutkangas, Salli Systems

18.30–20.00 IDS2017 uutisia ja tuoteinfoja

Onko oma ja potilasturvallisuus kunnossa?  Mietitkö miten säästää vastaanoton kustannuksissa? 

Tunnetko riittävästi uusia tekniikoita?   Tule ratkaisemaan vastaanottosi haasteet.

Work-flow & Hands-on | 3. krs 

Digitaalinen jäljentäminen ja paikkaushoidon työnkulku, 3D endo; Janne Ruokola, Hammasväline  

Low dose kuvantamisessa ja implanttiporaohjurit vastaanotolla; Henrik Thomssen, Dentsply Sirona

Hoitokoneet & desinfektio; Carola Auer, Metasys

Laite-ensiapu – huollon vinkkejä; Mikko Leka, Hammasväline

Digitaalisuus ja laboratorityöt; Tero Roine, MDH Suomi 

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  |  

Hyödyksi ja iloksi! Ilmoittaudu heti!
Ota mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä rento 
iltapäivä kanssamme. Poimi samalla tuhti tietopaketti 
ajankohtaisista teemoista.

Buffee ja viinitarjoilu.

Yhteistyössä mm.: 

Kokeile, testaa ja osallistu

Ilmoittautumiset ja ohjelma kotisivuillamme www.hammasvaline.fi

> Koulutukset ja tapahtumat
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Italian kurssimatka
6.–10.9.2017
Hammasväline järjestää perinteeksi muodostuneen kurssimatkan 

Kerrin tehtaalle Bioggioon (Sveitsi). Yöpyminen matkalla Bresciassa 

Hotel Iseolagossa (www.iseolagohotel.it). 

Luennoitsijana Dr. Germán Gómez.

Kurssimatkan hinta 1630 euroa (sis. alv 24 %) 2-hengen huoneessa. 

Hintaan sisältyvät, lennot, bussikuljetukset, luennot, majoitukset, 

lounaat, 3 illallista ja opastettu tutustuminen kohteisiin.

Lentoaikataulu 
 
ke 6.9.2017 Helsinki–Milano AY 793 kello 8.00– 10.05

su 10.9.2017 Milano–Helsinki AY 794 kello 11.25–15.25

Tiedustelut ja lisätiedot matkasta:

Hannele Nokia, hannele.nokia@hammasvaline.fi

Lähde 
kurssimatkalle 
Italiaan

Luennoitsija

Dr. Germán Gómez

24.11.2017 kello 18 (ovet 17.30)

Ravintola Kaarle XII
Kasarmikatu 4, 00130 Helsinki

Hammasvälineen 29. Golf Open pela-
taan Nurmijärvi Golfin kentällä kello 9 
alkaen, yhteislähtö kello 11.00.
 

Kilpailumuotona perinteisesti pistebogey 18 r.  Suurin 

huomioitava tasoitus on 36 HCP.  Sarjat miehet/naiset, 

väyläkilpailuja sekä Best Ball -joukkuekilpailu.  Myös paras 

scratch-tulos palkitaan. 

Osallistumismaksu 50 euroa sisältäen golfkärryn, pallot, 

tulospalvelun, saunan, aamupalan ja lounaan.  

Mukaan mahtuu noin 50 pelaajaa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat 

tai sähköpostitse: ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

tai puh. 050 310 8571 . 

Peruutuskulut: 11.8.2017 alkaen 100 % tapahtuman hinnasta.

25.8.2017 | Nurmijärvi Golf
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä

XXIX Hammasväline 
Golf Open

40 euron hintaan saat sisäänpääsyn kalleen, 
ruokaa, juomaa, viihdettä ja ehdottoman 
iloista juhlaseuraa koko rahan edestä.

Ilmoittautumiset 
kotisivuillamme 
www.hammasvaline.fi
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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 /koulutukset_ja _tapahtumat 

tai sähköpostilla ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

ellei toisin mainittu. Peruuttamattomasta pois-

jäännistä veloitamme kurssimaksun. 

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

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

hammashoitajille ja alan opiskelijoille.

Järjestäjinä STAL ry, Denstal Oy ja Hammas-

väline Oy. Luennoitsijana Nina Parkkila, TtM, 

SHG, sairaalahygieniahoitaja.

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittau-

tuminen on sitova. Peruuttamaton

sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen

peruttu ilmoittautuminen laskutetaan

osallistujalta.

Ilmoittautuminen www.stal.fi/denstal

 

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

Orionintie 5, 02200 Espoo. Tiivis teoriapaketti, 

käyttökokemuksia ja hands-on-ohjausta yh-

den päivän ajan. 

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

Safe and ergonomic shaping and 
cleaning of the root canal system 
using 2Shape and Endoultra 
16.5.2017  |  Helsinki 
17.5.2017   |  Turku 
18.5.2017   |  Kuopio
Luennoitsijana Filippo Cardinali.  

The main feature of the 2Shape is the heat 

treatment of the alloy. The system is of consist-

ing of only two very flexible and resistant to 

fracture file, that are able to shape also difficult 

canals respecting the original endodontic 

anatomy. EndoUltra is the simplicity of use 

thanks the wireless technology and the effec-

tiveness of the cleaning.  

Kurssikielenä englanti. Tilaisuus on maksuton. 

 

Cerec Advanced 1: Digitaaliset mah-
dollisuudet ja kliininen työskentely
25.–26.5.2017 | Espoo
Kahden päivän (6+6 h) käytännön kurssilla 

opetetaan tehokkaat työtavat yhdistää digi-

taalisuus jokapäiväiseen työskentelyyn. Osal-

listujat pääsevät suunnittelemaan yleisim-

mät tapaukset henkilökohtaisesti ohjattuna. 

Jokaiselle parille on oma tietokone käytössä. 

Suunnittelua täydennetään videoilla kliinisen 

työskentelyn osalta. Materiaalien valinta, 

käsittelyja maalaustekniikka käydään läpi 

yksityiskohtaisesti. Ilmoittautumiset ja lisä-

tiedot koulutus@cerecfinland.fi  

tai 044 545 5002 HLL Marko Ahonen.

Adhesive dentistry and its impact 
on everyday practice 
19.9.2017  |  Turku
20.9.2017  |  Oulu
21.9.2017  |  Helsinki
Dr. Rolando Nunez, Hammaslääkäripäivien 

menestysluennoitsija, luennoi uudelleen 

Suomessa syyskuussa. 

 

Hyvä juurikanavalaajennus  
kofferdam-suojauksessa 
21.9.2017  |  Tampere 
28.9.2017   |  Vaasa
Luennoitsijana EHL Riikka Mattila. Kurssin 

hinta 45 euroa (sis. alv 24 %). 

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

kurssille valmistamaan skeletaalisten ank-

kurointiruuvien päälle rakennettavia oiko-

miskojeita.

Kouluttajana toimii Dieter Peterman, Foresta-

dentin 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.


