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Lokakuun EXTRA                       Poimintoja  

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

Suomen yrityskannasta.  Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin  

parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  

Uutta paikkaushoitoon
Aura eASY |  vain 4 sävyä

Helposti täpättävä ja käsiteltävä  täyteaine 

etu- ja taka-alueelle. Luja ja kestävä. 
Lisää  infoa tästä uutuudesta  sivulla 28.

Uutuus juurikanavan 
huuhtelun aktivointiin

Endo ultra  |  Tutustu!
Micro Megan Endo ultrasonic-aktivaattori 

juurikanavan huuhteluaineiden aktivointiin ennen 

juurikanavan täyttöä. Lue lisää sivulta 24 

Ajankohtaista asiaa 

desinfektiotuotteista 

Sivulla 6  Kiilto Cleanin tuoteasiaa sekä käytännön 
ohjeita desinfektioaineista ja lainsäädännöstä 

Sivulla  8  Dr. Zimmermanin juttu  hygienian, 
infektiokontrollin ja instrumenttilogistiikan 

roolista vastaanotoilla.
 

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

Varaukset > www.hammasvaline.fi  > Koulutukset 
ja tapahtumat

80 vuotta parhaita välineitä…
Tänä vuonna Suomi juhlii 100 vuottaan  ja Hammasväline 80-vuotista taivaltaan. 

Juuremme ovat syvällä suomalaisessa hammashoidossa – ja niinhän ne ovat.

Jo vuodesta 1937  alkaen on lupauksemme  ollut hankkia luotettavia ja innovatiivisia tuotteita suomalaisten 

suun hoidon ammattilaisten käyttöön, jotta he voisivat keskittyä omaan työhönsä, ja potilaansa parhaaksi. 

Lupaus piti 1940–50-lukujen pulavuodet sekä merihaverit ja on pysynyt vahvana kaikki nämä vuodet huolimatta 

joskus vaikeistakin taloussuhdanteiden heilahteluista. 

 
Innovaatioiden löytäminen  maailmalta ja uusien menetelmien tunnistaminen sekä niiden maahantuonti on 

muodostunut systemaattiseksi toiminnaksi. Tällaisia innovaatiohyppäyksiä ovat olleet mm.  ensimmäiset Siemens-

hoitokoneet sotavuosien jälkeen, seuraavien vuosikymmenten edistyksellisimmät paikkausaineet, tarvikkeet ja 

kuvantamislaitteet, 1980-luvulla DIGORA-kuvanlukujärjestelmä ja cad/cam-järjestelmä CEREC sekä 1990-luvulla 

Suomen ensimmäinen hammasalan verkkokauppa ja 2000-luvulla koneellinen juurenhoito. 

Tutustumisen arvoisia uutuuksia ovat mm. MicroMegan 2Shape ja juurikanavan huuhtelua helpottava  

EndoUltra, (s. 24) ja vahva täyteaine SDI Aura eASY (s. 28) sekä helppo kotivalkaisukonsepti Healthy Smile (s. 29). 

Desinfektio- ja hygieniatuotteiden valikoima on laaja. Panostamme laatuun ja käytettävyyteen  ja  mm. nämä alan 

laatutuotteet – KiiltoClean, Metasys ja OCC – saat vain Hammasvälineestä.  Top Dent -tuotesarjamme on  

rakentunut myös luotettavuuden pohjalle ja sisältää hyvätasoisia perustuotteita järkevään hintaan (s. 3–4). 

Koko Hammasväline juhlii yhdessä BILEISSÄ 24.11.  – ja yritämme tehdä senkin kunnolla.  

Juhli kanssamme ja varmista lippusi nyt, niin olet vahvasti mukana luotettavassa menossa.  

Lippuvaraukset kotisivuillamme tai puhelimitse p. 050 310 8571.

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy



TOP DENT-hygieniataulukon voit tilata 

asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100 

tai ladata kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi
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Instrumenttidesinfektio Top Dent
Aldehyditön ja fenoliton, 99 %:sti biohajoava desinfiointiliuos

Käyttöliuos 2 % tai 4 %. Liotusaika bakteereille ja viruksille minimi 

5 min, sienille 15 min. Älä ylitä aikaa, huuhtele huolellisesti. Vaihda 

liuos päivittäin tai viikoittain käyttötason mukaan. 

Säilyvyysaika 3 vuotta.

33666 Instrumenttidesinfektio Top Dent, 2 l

Poradesinfektio Top Dent
Pyörivien instrumenttien desinfiointiin

Aldehyditön ja fenoliton, 99 %:sti biohajoava käyttövalmis liuos. 

Liotusaika bakteereille ja viruksille minimi 5 min ja sienille maksimi 

60 min.  Älä huuhtele vedellä, anna kuivua.  Vaihda liuos päivittäin 

käyttötason mukaan.  Älä käytä alumiini-, vaski-/kupari- tai 

värikoodatuille instrumenteille. Säilyvyysaika 3 vuotta.

33667 Poradesinfektio Top Dent, 2 l   

Pintadesinfiointiaine  IPA Top Dent
Pintadesinfiointiaine  IPA Top Dent

Isopropanoli (& etanoli) 30–40 %. Käyttövalmis liuos. Käyttöohje: pyyhi 

pinta puhtaaksi kostutetulla liinalla, 30 s vaikutusaika, anna kuivua 

luonnollisesti.  Älä käytä alkoholiherkille pinnoille. 

33668 PintadesinfiointiaineTop Dent, 1 l

Ultraäänipesuaine Top Dent Ultrasonic
Ultraäänipesuaine Top Dent Ultrasonic

Entsymaattinen, germisidinen toiminta,  syövyttämätön. Konsentraatti 

(käytä 3 % liuosta).  Työskentelyaika: min. 15 min ja valmistajan ohjeen 

mukaan. Vaihda liuos päivittäin  käyttötason mukaan. Huuhtele 

instrumentit  ennen lopullista desinfiointia/korkean tason desinfiointia.

33669 Ultraäänipesuaine Top Dent Ultrasonic, 2 l

Top Dent Hygienia

Top Dent Curve Fitted
Anatominen puuteriton nitriilikäsine, 
jossa peukalo on  oikealla kohdallaan. 
Vaivaavatko kenties arat tai kipuilevat nivelet? 

Silloin anatominen käsine voi olla paras valinta. Top Dent 

Curve on miellyttävä pukea ja käyttää! Väri valkoinen. 

Karhennetut sormenpäät. Pakkauksessa 50 kpl oikean ja 

50 kpl vasemman käden käsineitä.

31971 6.5 100 kpl        

31972 7.0 100 kpl     

31973 7.5 100 kpl   

31974 8.0 100 kpl        

31975 8.5 100 kpl

Tarjous  1 + 1
Osta Top Dent Curve  Fitted  
-käsinepakkaus, saat lisäksi yhden 

samanlaisen veloituksetta kaupan päälle.

Anatomisesti muotoillut  käsineet 

vasemmalle ja oikealle kädelle. 

Voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.
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Top Dent Helix
Helix-testi
B-luokan autoklaaveille. Pakkauksen sisältämä 

laite on tarkoitettu käytettäväksi 250 kertaa.

36700 Top Dent Helix 1 + 250 kpl

Tutkimuskäsine Nitril PF Top Dent
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine

Valkoinen, 4 mil

06977 XS 100 kpl

06978 S 100 kpl 

06979 M 100 kpl

06980 L 100 kpl

38036 XL 90 kpl

Tehoimunkärjet Top Dent
Kertakäyttöinen

09657 Vaaleansininen, pituus 135 mm, 100 kpl 

09658 Valkoinen, pituus 135 mm, 100 kpl

Steriloitava tehoimunkärki

39230 Valkoinen, 10 kpl

39231 Sininen, 10 kpl

39232 Vihreä, 10 kpl

39233 Lila, 10 kpl

Tehoimunkärjet S Top Dent
Imun molemmissa päissä S-muotoilu. Toisessa päässä lisäksi 

reiät. Pituus 140 mm, Ø 11 mm.

33055 Tehoimunkärki S Top Dent, sininen, 100 kpl

Pakkauskoko 200 m

35141 50 mm

35142 75 mm

35143  100 mm

35144 150 mm

35145 250 mm

Sterilointiletkut   
Top Dent

Pakkauskoko 200 kpl

36073 50 x 250 mm

36074 75 x 250 mm

36075 150 x 250 mm

36076 250 x 500 mm

36077 200 x 55 x 500 mm

36078 75 x 300 mm

36079 100 x 3000 mm

Sterilointipussit  
Top Dent

Itsekiinnittyvät sterilointipussit

Nopea teippikiinnitys. 

Pakkauskoko 200 kpl

38411 57 x 130 mm

38412 70 x 260 mm

38413 90 x 165 mm

38414 90 x 260 mm

38415 135 x 260 mm

38416 135 x 280 mm

38417 155 x 260 mm

38418 305 x 430 mm

Sininen, 3 mil

36063 XS 100 kpl

36064 S 100 kpl 

36065 M 100 kpl

36066 L 100 kpl

Kirurgiset imukärjet
Autoklavoitava, kertakäyttöinen

37682 2,5 mm, sininen, 25 kpl

37683 3 mm, valkoinen, 25 kpl

37684 6 mm, vihreä, 25 kpl

Steriili, yksittäin pakattu

38247 2,5 mm, 20 kpl

Leikkauspäähine Top Dent
36086 Leikkauspäähine Top Dent, valkoinen, 100 kpl

36087 Leikkauspäähine Top Dent, sininen, 100 kpl

39234 Oranssi, 10 kpl

39235 Keltainen, 10 kpl

39236 Viininpunainen, 10 kpl

39237 Roosa, 10 kpl



GREEN&CLEAN IK 2+1

GREEN&CLEAN IK - Käyttövalmis alkoholipitoinen desinfiointiainesuihke turbiineille sekä käsi- ja kulmakappaleille.

Kunnollinen välinehygienia hammashoidossa 
kohtaa uusia haasteita joka päivä. Asianmukais- 
en desinfiointitoimenpiteiden suorittaminen  
sopivilla tuotteilla auttaa pitämään kalliit  
hammashoitovälineet hyvässä kunnossa ja 
pidentää niiden käyttöikää. GREEN&CLEAN IK 
-spraylla METASYS tarjoaa ratkaisun turbiinien 
sekä käsi- ja kulmakappaleiden desinfiointitar-
peisiin.

GREEN&CLEAN IK:n edut ovat vakuuttavia:  
Käyttövalmiilla alkoholipitoisella desinfiointiai- 
neella on lyhyt vaikutusaika (15 sekuntia). Desin-
fiointiliuos on erittäin yhteensopiva turbiineissa 
sekä käsi- ja kulmakappaleissa käytettävien 
materiaalien kanssa. Esiasennetut adapterit 
lisäävät turvallisuutta ja voit valita eri mallien 
välillä: yleiskäyttöinen adapteri kaikille käsi- ja 
kulmakappaleille sekä yleisimmille turbiineille.

Vaikuttavien aineiden alkoholin ja kvaternaaris-
ten ammoniumyhdisteiden yhdistelmällä on 
laajakirjoinen vaikutus: se on täysin tehokas 
useimpien yleisimpien virusten, kuten HBV:n, 
HCV:n, HIV:n ja Herpes simplex -viruksen  
tyypin I kanssa 15 sekunnissa. Lisäksi se on bak-
terisidinen, fungisidinen (C. albicans) ja tuberku-
losidinen 2 minuutissa. Desinfiointiratkaisu on 

Toimintaperiaate on helppo: turbiini tai käsi- ja 
kulmakappale asetetaan adapteriin ja painiketta 
painetaan. Suihke huuhtoutuu turbiinin sekä 
käsi- ja kulmakappaleiden suihku- ja jäähdy-
tysputkiin kunnolla desinfiointiliuoksen kanssa. 
Tämä menettely kestää 1-2 sekuntia ja on paras-
ta tehdä tiskialtaan päällä.

Yhteenveto: GREEN&CLEAN IK on kustannustehokas  
vaihtoehto kun tarvitaan hyvä desinfiointiaine 
puhdistamaan kontaminoituneet käsikappaleet 
ja näin estämään mahdolliset infektiot potilaisiin 
ja hoitohenkilökuntaan. 
Mikäli haluat lisätietoja GREEN&CLEAN -tuotteista 
ja muista METASYS-tuotteista, käy verkkosivuilla- 
mme www.metasys.com.

* GREEN&CLEAN IK tuotteen käyttö ei korvaa tarvitta-
van huoltoöljyn käyttöä (tehdään ennen öljyämistä).

DGHM/VAH-listattu (Applied Hygiene Associa-
tion, Saksa), sillä on W&H:n ja Dentsply Sironan 
tehdashyväksyntä ja se on CE-merkitty.

Viimeisimmän sukupolven desinfiointisuihke 
vakuuttaa uudella teknisellä ominaisuudella: 
Tavallisilla suihkepurkeilla on usein vain yksi 
kammio, jossa kaasu ja liuos sekoittuvat.  
GREEN&CLEAN IK -sprayssa on kaksi erillistä 
kammiota: ylemmässä kammiossa on alkoholi- 
pitoinen desinfiointiliuos ja alemmassa kammi-
ossa on kaasu. Tällä vältetään kaasun ja desinfi-
ointiliuoksen sekoittuminen ja varmistetaan, 
että desinfiointiliuos pysyy laimentumattomana.

Toinen positiivinen vaikutus kahden kammion 
järjestelmässä on se, että se tuottaa vähemmän
aerosolia käytettäessä sprayta. Tätä edellyte- 
tään monissa maissa useilla asetuksilla. 

Osta 2 tölkkiä GREEN&CLEAN IK  
desinfektiosprayta käsi- ja kulma- 

kappaleille sekä turbiineille ja  
saat 1 tölkin ilmaiseksi.

M
A 
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+

MA 2017-074_Hammasväline_IK.indd   1 8/31/2017   11:04:12 AM

Osta 2 pakkausta GREEN & CLEAN IK 
(2 x 200 ml, tuotenumero 06907) 
desinfektiosprayta käsi- ja kulma-
kappaleille sekä turbiineille, saat 
lisäksi yhden pakkauksen (2 x 200 ml) 
veloituksetta.
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Hammashuollossa päivittäisen hygieniatason on oltava niin 

korkealla tasolla, että potilas voidaan hoitaa turvallisesti huoli-

matta siitä tiedetäänkö potilaan tai henkilökunnan sairastavan 

oireetonta tai tiedossa olevaa infektiotautia. 

Kun normaali hygieniataso on hyvä, infektioiden leviämisen riski 

hammashuollossa on hyvin pieni. Desinfektioaineita käytetään 

käsien ja ihon sekä lämpöä kestämättömien välineiden ja ympä-

ristön pintojen desinfektioon. Desinfektioaineiden tarkoituksena 

on tuhota haitalliset elomuotoiset taudinaiheuttajat. 

Terveydenhuollossa käytössä olevia desinfektioaineita sää-
telee lainsäädäntö. Desinfektioaineista käsihuuhteet kuuluvat 

biosidilainsäädännön (528/2012/EU) alaisuuteen ja lääkinnällisten 

laitteiden desinfiointiin tarkoitetut desinfektioaineet kuuluvat 

Medical Device lainsäädännön alaisuuteen (EU) 2017/745. 

Kuluneena vuonna tämä laki muuttui direktiivistä asetukseksi 

ja on yhteneväinen koko Euroopan alueella. Tuotteiden vaatimuk-

senmukaisuus osoitetaan CE-merkillä ja ns. ilmoitetun laitoksen 

hyväksymisnumerolla (NB). Lääkinnällisten laitteiden desinfek-

tioaineet kuuluvat tämän lainsäädännön mukaan luokkaan IIa 

(merkintä: CE-NB) ja lääkinnällisten laitteiden pesuun tarkoitetut 

pesuaineet kuuluvat luokkaan I (merkintä CE). Tämä selkeyttää 

asiaa ja helpottaa aineiden käyttäjiä.

Terveydenhuollon käyttöön valittavan desinfektioaineen 
tulee olla mikrobiologisesti testattu EN-standardien mukaisin 

desinfektiotehon testein. Näiden testien testimikrobit valitaan niin, 

että kunkin mikrobiryhmän vaikeimmin tuhoutuvia mikrobeja 

otetaan mukaan testiin. Jos desinfektioaine tuhoaa mikrobiryhmän 

vaikeimmin tuhoutuvat mikrobit, se tuhoaa myös herkemmin 

tuhoutuvat mikrobit.

Hammashuollon käyttöön tarkoitettujen pintadesinfektioainei-

den tuotekehityksessä suomalainen KiiltoClean Oy kiinnittää 

paljon huomiota tulevien tuotteiden tarkoituksenmukaisuuteen 

ja helppokäyttöisyyteen. 

Aineiden tulee olla peseviä, mikrobisidisesti tehokkaita, 
miellyttäviä käytössä ja materiaalimyötäisiä. Herkät ham-

mashuollon materiaalit eivät saa kärsiä aineiden vaikutuksesta. 

Aineiden mikrobisidinen teho saadaan aikaan kemialla. Vaikutta-

vien aineiden l. biosidisten tehoaineiden tehoa voidaan edesauttaa 

erilaisilla apuaineilla. 

Esimerkiksi Easydes Pesevä pintadesinfektioaineen pääbiosidina 

on 55–60 % etanoli. Mikrobisidista tehoa tehostetaan kvatti-

alkyyliamiinilla. Tuotteen mikrobisidinen teho osoitetaan EN-

standardien mukaisin desinfektiotehon testein. 

Testien mukaan Easydes Pesevä pintapintadesinfektioaine tuhoaa 

elomuotoiset bakteerit, sienet ja hiivat sekä virukset. Kemiaa hyväk-

si käyttäen saadaan tuotteeseen myös pesevyyttä. Matalammalla 

etanolipitoisuudella ja lisäkemialla tuotteen hajutaso on alhainen, 

tuote on materiaalimyötäinen ja mikrobisidisesti tehokas. Muun 

muassa näiden ominaisuuksien takia Easydes Pesevä pintadesin-

fektioaine on yleisesti suomalaisissa hammashuollon yksiköissä 

käytössä.

Toinen KiiltoClean Oy:n erityisesti hammashuollolle kehittämä eri-

koisdesinfektioaine on Erisan Des. Biosidisina tehoaineina on kvatti-

amiini-fenoksietanoli ja tuotteen mikrobisidinen teho osoitetaan 

EN-standardien mukaisin tehon testein. Testien mukaan se tuhoaa 

elomuotoiset bakteerit, sienet ja hiivat sekä virukset. Erisan Des on 

konsentraatti, ts. käyttäjä tekee siitä itse käyttötarkoitukseensa 

soveltuvan käyttölaimennoksen. Tuote soveltuu sekä välineiden lio-

tusdesinfektioon myös ultraäänilaitteessa että pintadesinfektioon.

Desinfektioaineiden oikea käyttö on tärkeää. Pintadesinfekti-

ossa käsiteltävän pinnan tulee kostua. Pinnan ei tarvitse olla märkä 

eikä se saa olla liian kuiva. Nyrkkisääntönä on, että kostea lopputu-

los saavutetaan silloin, kun desinfektioaineella kostutetun taitoksen 

nyrkkiin puristusvaiheessa taitoksesta tippuu muutama pisara. 

Hammashuollossa hyvä pintadesinfektioaine on sellainen, 

että samalla aineella pärjätään sekä potilasvaihdot että lop-

pusiivous. Mikäli loppusiivouksessa käytetään eri ainetta kuin 

potilaiden välillä, aineet saattavat reagoida kemiallisesti kes-

kenään ja ajan saatossa pinnoille tulla kerrostumaa eli jäämää, 

joka vastaavasti saattaa toimia mikrobien elatusalustana.  

Oikeaoppisessa desinfektioaineiden käytössä pinnat tulee ns. 
”neutraloida” tai ”siivota” vähintään kerran viikossa. Pinta 

pyyhitään kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä tai miedolla yleis-

puhdistusaineella kostutetulla pyyhkeellä. Pintadesinfektioaine 

ei siis ole koskaan yleispuhdistusaine.

Hammashuollon suomalainen hygieniaratkaisu  
KiiltoClean Sairaalahygieniatuotteilla

Ajankohtaista käytännön asiaa desinfektioaineista
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Hyvinvointia puhtaudesta

Mikäli desinfektioaineesta tehdään käyttölaimennus, aineen 
valmistajan antamia käyttö- ja laimennusohjeita tulee nou-
dattaa. Laimennos tehdään aina puhtaaseen astiaan ja veteen. 

Veden määrä, yhtälailla kuin desinfektioaineen määrä, mitataan. 

Välineiden liotusdesinfektiossa valmistajan antamia liotusaikoja 

tulee noudattaa. 

Desinfektioaineet tulee säilyttää niiden alkuperäisissä pakkauksis-

sa. Mikäli desinfektioaineesta tehdään erillinen käyttölaimennus 

tai tuote kaadetaan toiseen pakkaukseen, niin silloin käyttöastiaan 

tulee merkitä mistä tuotteesta on kyse, mikä on sen pitoisuus 

ja viimeinen käyttöpäivämäärä. Hyvän tavan mukaista on, että 

aineen valmistajalla on myynnissä ns. käyttölaimennustarroja. 

Henkilö, joka käyttöliuoksen valmistaa täyttää tarvittavat tiedot 

käyttölaimennustarraan ja näin muut työntekijät tietävät mistä 

aineesta on kyse, mikä on pitoisuus ja milloin tuote vanhenee. 

Lain mukaan desinfektioaineista tulee olla käyttöturvatie-
dote jokaisen käyttäjän ulottuvilla. Käyttöturvatiedote on pitkä 

ja vaikeaselkoinen asiakirja. Siihen kannattaa tutustua varsinkin 

silloin, kun ottaa ennalta tuntemattoman tuotteen käyttöönsä 

ensimmäisen kerran. 

Asiat joihin kannattaa tutustua liittyvät itsensä suojaamiseen, 

tuotteen pH:n ja muihin kemiallisiin ominaisuuksiin sekä tuotteen 

yhteensopimattomuuksiin. Nämä asiat löytyvät kohdista 8, 9 ja 10. 

Varolausekkeet on myös hyvä lukea etukäteen. Ne lukevat jokaisen 

tuotteen etiketissä sekä käyttöturvatiedotteen kohdassa 2.

• Ota riittävä määrä, 3–5 ml käsihuuhdetta kuiviin käsiin 
• Käytä kahden käden tekniikkaa myös pumppupullossa
• Hiero huuhde huolellisesti käsiin, erityisesti sormenpäihin
• Hiero käsiä kunnes alkoholi ei enää haise
• Pue suojakäsineet aina kuiviin käsiin
• Edeltävä käsienpesu ei ole tarpeen, elleivät kädet ole näkyvästi likaiset

OneSystem Basic
Kuitukankaiset isot pehmeät liinat (17,5 x 36 cm) 

Säästää desinfektioainetta, mutta sitoo likaa 

erittäin hyvin. Käytä kuivapyyhintään tai valmiina 

Easydes-desinfektioliuksen kanssa.  

33683 OneSystem Basic -kuitukangas-

 pyyhkeet, 4 x 120 kpl

Easydes
Etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine, 

käyttövalmis liuos.

90043 Easydes,  desinfektioliuos, 5 l

Erisan Käsidesi
Etanolipohjainen, kevyesti geelimäinen 

desinfektiohuuhde.

90049 Käsidesi, pumppupullo, 500 ml

90059 Käsidesi, 1 l

Erisan käsihuuhde
Hygieniseen ja kirurgiseen käsien desinfektioon. 

Hyvin levittyvä, kevyesti geelimäinen 

desinfektiohuuhde.  

34510 Käsihuuhde, pumppu-

 pullo, 500 ml

34509 Käsihuuhde, 1 l

90054 Dispenser, annosteluteline, 

 pitkä varsi

90060 Dispenser, annosteluteline, 

 lyhyt varsi

* Arvonlisäveroton hinta
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Kuva 1. mikrobijäämää käy-
tetyssä juurikanavaneulassa. 
Kuvan juurikanavaneula on 
steriloitu, mutta ei puhdistet-
tu ennen sterilointia.

Kuva 2. ja kuva 3. Kasettien ja tarjottimien 
muoto vaikuttaa merkittävästi siihen 
puhdistuvatko instrumentit kunnolla.

Kuva 4. korroosiopilkut 
lisäävät mikro-organismien 
tarttumismahdollisuutta 
instrumentin pintaan.

”Steriili” ei tarkoita turvallista ja puhdasta 

Tieteellisessä kirjallisuudessa on lukuisia artikkeleita jotka kuvaavat 

ja analysoivat infektion leviämistä hammaslääkärin vastaanotoilla, 

kuten myös tutkimuksia jotka osoittavat epävarmuuden  steriloin-

tilaitteiden tehokkuudesta.

Terveys- ja lääketieteellisissä (mukaan lukien hammashoito) ti-

loissa on käytössä vieläkin vanhoja höyrysterilisaattoreita. Vanho-

jen ja uusien höyrysterilisaattorien teknillisissä ominaisuuksissa on 

huomattavia eroja. Nykyisin käytössä olevien laitteiden standardi 

on yleisesti paljon alle vaatimustason ja monilla hammaslääkärin-

vastaanotoilla on ehkä riittämätön ymmärrys nykypäivän hygie-

niateknologiasta ja prosesseista. Tämä tarkoittaa, että instrumentit, 

jotka on on steriloitu eivät välttämättä ole steriilejä.

Mikä tahansa esine, jossa on paljon mikrobiologista materiaalia, 

on vaikeampi steriloida kuin sellainen, joka on vain vähän konta-

minoitunut. Sen vuoksi lääketieteelliset instrumentit täytyy puh-

distaa huolellisesti aina ennen sterilointia orgaanisen materiaalin 

tai biofilmin määrän alentamiseksi. Mikro-organismit biofilmissä 

voivat tuottaa endotoksiineja, joiden tiedetään voivan aiheuttaa 

vakavia inflammatorisia reaktioita.

Sterilisaattorit tulee testata oikeaoppisesti ennen kuin ne hy-

väksytään lääketieteellisten instrumenttien sterilointiin. Käytössä 

sterilointilaite tulee testata rutiinisti ja käyttää oikein, jotta steri-

lointi onnistuu. Myös sterilointisyklin tulee olla oikea steriloitavil-

le tuotteille.

Instrumenttien käsittely – logistiikka 
Puhdistukseen, desinfektioon ja sterilointitehoon vaikuttaa kasetin 

tai tarjottimen muoto. Desinfioivissa pesukoneissa sileiden tarjot-

timien aiheuttama varjoefekti voi helposti aiheuttaa sen etteivät 

instrumentit puhdistu kunnolla. 

Instrumenttien tulisi olla vapaita ja kiinnitetty tarjottimiin 

niin, että ultraäänen värähtely, vesisuihkut tai höyry pääsevät joka 

puolelle ja inaktivoivat tehokkaasti koko desinfektio- ja steriloin-

tiprosessin ajan. 

Korroosio on yleinen ongelma. Kun erilaisista materiaaleista 

valmistettuja instrumentteja ja muita tuotteita liotetaan samas-

sa nesteessä, voivat ne korrodoitua ja korroosio tuhoaa teräviä ja 

herkkiä instrumentteja.

Metallin paino on ratkaiseva dekontaminaatiossa ja steriloin-

nissa. Liian iso täyttö alentaa desinfektio- ja sterilointitehoa. Höy-

rysterilaattorit, jotka ovat yleisimmin käytettyjä hammashoidossa 

on tarkoitettu täytettäväksi 4–4,5 kilolla. Ruostumattomasta te-

räksestä valmistettu tarjotin juurenhoitoinstrumentteineen pai-

naa noin 1,5–1,7 kiloa!

Materiaalit ja instrumentit säilytetään monenlaisissa varasto-

paikoissa vastaanotoilla, isommista paikoista  sterilointihuoneisiin 

tai hoitohuoneiden kaapeihin.Useiden säilytyspaikkojen vuoksi on 

vaikeaa arvioida montako tuotetta ja instrumenttia vastaanotol-

la todella on.

Instrumenttien rationalisointi – 
parantaa laatua ja taloudellisuutta
Tarjotinjärjestelmän tulisi helpottaa instrumenttien käsittelyä koko 

hygieniakierron ajan. Tarjotinjärjestelmästä tehdyt tutkimukset 

osoittavat ajansäästön instrumenttien käsittelyssä desinfektiossa 

ja steriloinnissa.

Instrumenttien käsittelyn rationalisointi työskentelyn kaikissa 

vaiheissa, steriloinnin valmistelusta steriilinä säilyttämiseen antaa 

henkilökunnalle mahdollisuuden parantaa työn laatua ja osallistua 

enemmän potilastyöskentelyyn. Instrumenttikäsittelyn rationali-

sointi on hyvä tapa parantaa vastaanoton tuottavuutta.

Asianmukaisen hygienian,
infektiokontrollin ja instrumenttilogistiikan rooli 

Teksti: Dr. Mikael Zimmerman 

DDAS, PhD, dosentti

Kuvat: Directa AB
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Uutuus!

*35,48 e
44 e

*4,44 e
5,50 e

*5,65 e
7 e

*4,03 e
5 e

*13,63 e
16,90 e

29 e
*23,39 e

Suunsuojat
Suunsuoja kumilenkeillä. Type II.

Procedure
31294 Suunsuoja Procedure, valkoinen, 50 kpl

31295 Suunsuoja Procedure, sininen, 50 kpl

31296 Suunsuoja Procedure, pinkki, 50 kpl

KC200 |  Suunsuojat visiirillä

Fluidshield Level 2 roiskeen pitävä, luokan IIR suunsuoja

kuminauhoilla tai nauhoilla. Heijastamaton visiiri. Suojaustaso

ASTM-LEVEL 2 (120 mm Hg). Sininen väri. Nenäsilta alumiinia,

ei sisällä nikkeliä. Lateksiton.

31307 Suunsuoja KC200, visiirillä 

 ja kuminauhoilla, 25 kpl

31308 Suunsuoja KC200, visiirillä 

 ja nauhoilla, 25 kpl

KC200 Fluidshield Level 2 -suunsuojat 

kuminauhoilla. Sininen väri. Suojaustaso 

ASTM-LEVEL 2 (120 mm Hg). Nenäsilta 

alumiinia, ei sisällä nikkeliä. Lateksiton.

31306 Suunsuoja KC200, kumi-

 nauhoilla, sininen, 50 kpl

TuttiFruttI
Nitriili tutkimuskäsine, puuteriton, värilajitelma 

Joustavat ja hyvin istuvat käsineet. Karhennetut sormenpäät. 

Materiaali sopii myös allergikoille. Pakkauskoko 96 kpl, sisältää 

neljää väriä, 24 kpl kutakin:  pinkki, lime, oranssi ja keltainen.

30581 TuttiFrutti nitriili XS, 96 kpl

30582 TuttiFrutti nitriili S, 96 kpl

30583 TuttiFrutti nitriili M, 96 kpl

30584 TuttiFrutti nitriili L, 96 kpl 

Allergikoille
everCare nitrile
Kiihdytinvapaat nitriilikäsineet
Ei sisällä luonnonkumia. Limenvihreä, joustava ja 

puuteriton käsine, ei mikrokarhennusta sormenpäissä - 

hyvä pito sekä kuivana että märkänä. 

30898 Evercare XS, 150 kpl 

30899  Evercare S, 150 kpl 

30621 Evercare M, 150 kpl 

30622 Evercare L, 150 kpl

Steriking Sterimarker
Merkitsemiskynä
Sterilointipussien merkintäkynä pysyvään 

merkitsemiseen. Kynän muste on erikoismustetta, 

joka kuivuu heti. 

33615 Steriking Sterimarker, merkkauskynä, 

 musta, 1 kpl

PractiPal Mini Tray
Instrumenttikasetti
PractiPalMini -tarjotin 5 instrumentille. 

Ihanteellinen tarkastuksiin ja suuhygienistin käyttöön.

30873 Tarjotin PractiPal Mini, harmaa, 1 kpl

30874 Tarjotin PractiPal Mini, sininen, 1 kpl

30875 Tarjotin PractiPal Mini, vihreä, 1 kpl

30876 Tarjotin PractiPal Mini, keltainen, 1 kpl

PractiPal
Poratelineet
PractiPal-poratelineessä tilaa 7:lle kulmakappalekiinnitteisel-

le (W) ja 8:lle turbiinikiinnitteiselle (FG) poranterälle. 

30572 Porateline PractiPal, sininen, 1 kpl

30580 Porateline PractiPal, lila, 1 kpl

39366 Porateline PractiPal, punainen, 1 kpl

Directa

* Arvonlisäveroton hinta
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14 e
*11,29 e

15,90 e
*12,82 e

19,90 e
*16,04 e

8 e
*6,45 e

9,90 e
*7,98 e

45 e
*36,29 e

35 e
*28,23 e

35 e
*28,23 e

Uutuus!

Tarjous 4 + 1
Osta 4 kpl instrumenttikasetteja, saat yhden saman 

kokoisen kasetin kaupan päälle.

duni-kertakäyttötarjotin  
Pahvinen, biohajoava

Kertakäyttöiset, pahviset tarjottimet potilastyöhön.

Väri valkoinen. Kevyt, biohajoava, nesteenkestävä.

Koko 284,5 x 202,6 x 15,4 mm.

31566 Duni-kertakäyttötarjotin, 150 kpl

Suojapäähineet
Leikkauspäähine Jack  
One-size leikkauspäähine. Väri vihreä.

90122 Leikkauspäähine Jack, vihreä, 100 kpl, 29,90 e (*24,11 e)

Leikkauspäähine Kosack  
One-size kuminauhallinen leikkauspäähine. Väri vihreä. 

90125 Leikkauspäähine Kosack, vihreä, 100 kpl, 32 e (*25,80 e)

kertakäyttötarjotin
Kierrätettävää PET-muovia
Muovinen, valkoinen kertakäyttötarjotin. Koko 28 x 18 cm. 

Valmistettu 100%:sti kierrätettävästä PET-muovista. 

Tuotteessa on kierrätysmerkintä 01. Tarjottimessa on 

paikat 10:lle instrumentille, 3 lokeroa sekä upotukset esim. 

sidosaineelle tai fluorille.

30646 Kertakäyttötarjotin, muovi 

 28 x 18 cm, 50 kpl 

Amalgaaminviejä
Muovinen, taivutettu amalgaaminviejä vientiin ja annosteluun. 

Voidaan autoklavoida 134 asteessa.

30644 Amalgaaminviejä, muovi, taivutettu, 1 kpl

Instrumenttimatto
Silikonia, sininen, autoklavoitava, 

10 instrumenttipaikkaa.

31159 Instrumenttimatto, 1 kpl

Instrumenttikasetti
Säilytä, puhdista ja desinfioi instrumentit turvallisesti 

instrumenttikasetissa. Sininen, autoklavoitava.

31119 Instrumenttikasetti 

 5 instrumentille, 1 kpl

31120 Instrumenttikasetti 

 8 instrumentille, 1 kpl

Uvex-suojalasit
 

39729 Suojalasit kirkkaat Uvex Pheos, 1 kpl, 23 e (*18,54 e)

39730 Suojalasit kirkkaat Uvex i-3, 1 kpl, 28,50 e (*22,98 e)

84999 Suojalasit kirkas/valkoinen, 1 kpl, 17 e (*13,70 e)

39731 Suojalasit tummat Uvex X-trend, 1 kpl, 19,90 e (*16,04 e)

85011 Suojalasit tummat Uvex astro, 1 kpl, 19,90 e (*16,04 e)

Silmäsuojukset
Kevyt, kertakäyttöinen, sangoissa 

värilajitelma.

38858 Sangat + kirkas visiiri, 

 20 + 20 kpl 

38859 Sangat + tumma visiiri, 

 20 + 20 kpl

38860 Visiiri, kirkas, 50 kpl

38861 Visiiri, tumma, 50 kpl
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19 e
*15,32 e

6 e
*4,84 e

8 e
*6,45 e

18 e
*14,52 e

85 e
*68,55 e

50 e
*40,32 e

Tarjous!
Tarjous!

Osta 2 pkt SafeDon-käsineitä, saat kaupan päälle 

1 laatikon seinätelineen (tuotenro 33537).

Osta 5 pkt SafeDon-käsineitä, saat kaupan päälle 

3 laatikon seinätelineen (tuotenro 33538).

Osta molemmat poraharjat 

yhteishintaan 9 e (*7,26 e).

Bladeflask
Keräyssäiliö
Keräyssäiliö kirurgisille veitsenterille, 

mahdollistaa turvallisen leikkaus-

veitsen terän irrotuksen yhdellä kädellä.

33513 Keräyssäiliö Bladeflask, 1 kpl, 

 29 e (*23,38 e)

33514 Teline Bladeflask-keräys-

 säiliölle, 1 kpl, 8 e (*6,45 e)

GDC | Leikkausveitsen varsi
Leikkausveitsen varsi mitta-asteikolla. 

Pituus 12,5 cm. 

36390 Leikkausveitsen varsi 12,5 cm, 1 kpl

Carl Martin
Leikkausveitsen terä

Steriili, kertakäyttöinen.

74466 Leikkausveitsenterä koko 10, 100 kpl

74471 Leikkausveitsenterä koko 11, 100 kpl

74474 Leikkausveitsenterä koko 12, 100 kpl

36616 Leikkausveitsenterä, koko 15, 100 kpl

Zirc |   Instrumenttikasetti

Runsaasti eri värejä.

Instrumenttikasetti 5- ja 8-paikkainen 

Instrumenttikasetti 10-paikkainen

E-Z ID |   Merkitsemisteippi
Merkkausteippi katkokelassa instrumenttien merkitsemiseen. 

Kestää autoklavoinnin 136°C ja konepesun desinfioivassa 

pesukoneessa.

HELPie
Purutuki, suunaukipitäjä 
ja syljenimu
33453  Helpie, koko M, vihreä 5 + 5 kpl

Saatavana myös muut koot värikoodattuina, 5 kpl pakkauksissa.

Vahvat, kestävät ja puuterittomat 
synteettiset tutkimuskäsineet. 
Parasta hygieniaa!

Vinyl pf
Vinyyli, puuteriton, 150 kpl

33527   XS

33528 S

33529 M

33530 L

33531 XL

Neodisher FA
Nestemäinen, alkalinen pesuaine 

desinfektoivaa pesukonetta varten. 

33599 Neodisher FA, 5 l

Neodisher Medizym
Nestemäinen, ympäristöystävällinen ja 

biologisesti hajoava konetiskiaine.

30665 Neodisher Medizym, 5 l

Instrumenttivarsi
Sopii mikrokirurgisille suupeileille sekä 

mikrokirurgisille leikkausveitsenterille. 

34255 Leikkausveitsen/peilinvarsi Mikro, 1 kpl

Suupeili
Mikrokirurginen, rhodium-pinnoitettu suupeili, jossa on taivutet-

tava varsiosa. Antaa kirkkaan ja vääristymättömän kuvan. 

36321 Suupeili Mikro suorakaide, 1 kpl

Poranpuhdistusharja
30598 Poranpuhdistus-

   harja, metalli, 25 x 70 mm, 1 kpl

33179 Poranpuhdistusharja, 

   laatta, nylon, 1 kpl

Nitril Blue pf
Nitriili, puuteriton, 250 kpl

33532   XS

33533 S

33534 M

33535 L

33536 XL

* Arvonlisäveroton hinta
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9 e
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9 e
*7,26 e

10 e
*8,06 e

39 e
*31,45 e

8 e
*6,45 e

Tehokkuutta vastaanotolle 
• Tukeva metallinen porateline kestää steriloinnin ja poranterät pysyvät paikoillaan 

pesun ja kuljetuksen aikana. Erinomainen esimerkiksi ulkoistettuun välinehuoltoon.

• Merkinnät esimerkiksi hoitohuone-, toimenpide tai hammaslääkärikohtaisesti

• Poranterien tilaaminen ja tunnistaminen helpottuvat, kun tuotekoodit lasermerkitty 

poratelineeseen

• Poranterät helppo käsitellä ja pitää hygieenisesti järjestyksessä ja saatavilla hoito-

huoneessa

• Laadukkaat, tehokkaat ja kestävät Komet-poranterät vastaanotolle

Yksilöllisesti lasermerkityt 
poratelineet vastaanotolle

Tehokas! 
Viruderm
Täysin virusidinen ja erittäin hellä sekä nopea käsien desinfiointiaine 
Käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen desinfiointiin. Tehoaa norovirukseen 

15 sekunnissa. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Patentoitu koostumus auttaa

ylläpitämään  ihon kosteustasapainon ja se sopii kaikkein herkimmällekin iholle.

36310 Viruderm, pumppupullo, 500 ml

Dentiro Dry wipes soft
Uudet isot pehmeät pyyhintäliinat
Edullinen vaihtoehto pintojen desinfiointiin. 120 kpl:n 

liinarullalle riittää 1 litra valmista desinfiointiainetta.  

 30601  Dentiro Dry Wipes, 120 kpl:n liinarulla, 

 liinan koko: 19,3 x21 cm 

30602   Dentiro Wipes -täyttötölkki pyyhkeille

Dentiro Light | Pintadesinfektioaine 
Käyttövalmis alkoholipohjainen liuos ei-invasiivisten lääkintälaitteiden 

desinfektioon ja puhdistukseen. Tuoksuton.

39539 Dentiro Light, 1 l

37601   Dentiro Light -täyttöpullo, 5 l

Komet

* Arvonlisäveroton hinta
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6 | Dokumentointi
Printterit
Melag MelaFlash
CF Card Printer
CF Card Reader

5 | Sterilointi
Autoklaavit
Melag Vacuklav 44B+
Melag Cliniklav 45
Melag 31B+, 23B+, 24B+

Top Dent Helix-testi
Instrumenttikasetit
MELAstore-Box 100

MELAstore-Box 200

Instrumenttien käsittely

3 | Huolto
Öljyämislaitteet
KaVo Quattrocare Plus
Öljyt 
KaVo Spray 2112A
Sirona T1 Spray

 

Öljy Top Dent
Kulmakappaleiden 
ja turbiinien hoitoon, 
puhdistukseen 
ja voiteluun

Tilaa ilmainen huoltopussi!
huolto@hammasvaline.fi

tai puh. 010 588 6300

2 | Pesu
Pesukoneet
Franke Deko 25C
Franke Deko 260C
Franke Deko 2000C
Melag Melatherm 10

4 | Pussitus
Kuumasaumaajat
Melag MelaSeal
Sirona Nitraseal
Dürr Dental Hygopack

Meiltä saat kaikkiin käsittelyvaiheisiin 

tarvittavat oheistuotteet, kuten 

pesuaineet, desinfektioaineet, öljyt 

ja sterilointipussit.

Ultraäänilaitteet
Coltene  Biosonic UC 125

Instrumenttikasetit
MELAstore-Tray 50

MELAstore-Tray 100

DAC Universal
Puhdistaa, öljyää ja steriloi

1 | Esikäsittely
Tarvittaessa instrumenttien desinfiointi ja turvallinen säilytys 
ennen pesua: käsi-instrumentit, kulmakappaleet, turbiinit.

Desifektioaine Top Dent
Käsi-instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin. 
Valmis käyttöliuos, 1 %. 
KiiltoClean Hydragel | Suojageeli instrumenteille
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Kätevä, helppo, nopea!

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.

DAC Nitram Oil 2
Kulmakappaleiden 
ja turbiinien hoitoon, 
puhdistukseen 
ja voiteluun

Uusi käyttöliittymä. 
Selkeä näyttö!

Uuden DAC Universalin löydät 
vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  p. 010 588 6200

Uusi kansimalli myös 
ultraääni-instrumenteille!
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Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!

Hyödynnä 
instrumentti-
tarjous  
4 + 1

Kätevä, helppo, nopea!

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)     

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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Uutuus!
Uutuus!

49,90 e
*40,24 e

11,90 e
*9,59 e

3,90 e
*3,14 e

Air-N-Go Easy
Jauhepuhdistin kaksoistoiminnolla
Supra-toiminto päivittäiseen ennaltaehkäisevään hoitoon. Perio-toiminto subgingivaaliseen 

ylläpitohoitoon (vaatii Perio-suuttimen). Nopea käyttöönotto. Suurempi liikkumisvapaus: 360° 

kierto, nopea ja tarkka hoitotulos. Helppo puhdistaa: käsikappaleen pääosat voidaan purkaa ja 

steriloida. Ohut ja kevyt käsikappale, 140 g. 

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

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

 Pakkauksessa: käsikappale Kavon/Sironan liittimellä, Supra-

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

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

37319 Air-N-Go Supra-suutin, 1 kpl

37320 Air-N-Go Perio easy -suutin, 1 kpl

37321  Air-N-Go Perio -suutin, 1 kpl

30459 Air-N-Go Perio Maintenance -suutin, 1 kpl

37322 Air-N-Go huolto kit, 1 pkt

Puhdistusjauheet 4 x 250 g ja 50 x 20 g. 

Makuina minttu, sitruuna, vadelma, pearl.

Puhdistusjauhe perio 30 x 160 g.

DryMasq  |  Kasvosuoja

Kertakäyttöinen kasvosuoja, joka suojaa potilaan kasvot roiskeilta esim. jauhe- ja 

pastapuhdistustoimenpiteissä. Suojaa koko kasvot kerralla ja helpottaa työskentelyä. Suoja 

on ohutta, läpikuultavaa ja vettähylkivää materiaalia, joka on valmistettu polypropeenista. 

Potilaan on helppo hengittää ja nähdä suojan läpi. Yksi koko, jota voi säätää potilaan kasvoihin 

sopivaksi korvien taakse tulevien aukkojen avulla. 

36319 DryMasq-kasvosuoja, 50 kpl

Uutuus!

Unodent  |  Vanupallo & vanurulla
Kertakäyttöiset, steriilisti pakatut pehmeät ja imukykyiset 

vanupallot ja vanurullat. Sopivat käytettäväksi esim. kirurgisissa 

toimenpiteissä. Lateksiton. 

30648 Vanupallo 2, steriili, 200 x 6 kpl

30647 Vanurulla 2, steriili, 20 x 6 kpl

Acteon
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UUTTA! Uutuus!

1,25 e
*1,00 e

1,25 e
*1,00 e

Colour Soft
Hammasharja
Colour Soft -hammasharjassa on värikkäät, pehmeät ja 

pyöristetyt harjakset, jotka puhdistavat tehokkaasti ja 

hellävaraisesti.

30640 Colour Soft, pinkit harjakset, 1 kpl

30641 Colour Soft, turkoosit harjakset, 1 kpl

30642 Colour Soft, vihreät harjakset, 1 kpl

Colour Compact x-soft
Hammasharja
Colour Compact -hammasharjassa on kaksiväriset 

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

aikuisille, jotka haluavat hieman pienemmän harjaspään.

32281 Colour Compact x-soft, 1 kpl

Uusi Crystal Tip Trial Kit sisältää Original-kärkiä 10 kpl, HP-kärkiä 10 kpl, 
valitsemasi adapterimallin sekä pakkauksen ohjeineen.

Uusi adapterin O-Ring-
korjaussetti saatavana 

eri adaptereille. 

Adapterisi kestää kun  
vaihdat O-renkaat 

aika ajoin!

Vaikka adapterin vaihto on helppoa, 
niin ne  kannattaa pitää käyttökuntoisena. 
(adapterin arvo on 75 euroa).

Huolla ja vaihda adapterisi O-renkaat 
Kysy korjaussettiä  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 

• kaksi mallia:  Original (pitkä)  |   HP  (lyhyt)   

• 9 raikasta väriä:  yksiväripakkauksissa sininen  ja valkoinen.  

Värilajitelmapakkauksissa kaikki 9 väriä. 

• kaikille  yleisimmille uniteille omat  adapterit ja  

kaikille adaptereille saatavana omat O-Ring-korjaussetit. 

Uutta !   Crystal Tip Trial Kit
• Kokeile kertakäyttökärkiä! Trial Kit sisältää  

10 kpl Original-kärkiä, 10 kpl HP-kärkiä, valitsemasi  

adapteri-mallin ja käyttöohjeet kätevässä paketissa.  

* Arvonlisäveroton hinta
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Ylivoimaisen vaivattomat 
automatisoidut hygieniatoiminnot,  

jotka löydät vain DentsplySironan 
hoitoyksiköistä Integosta ja Siniuksesta.

Täyttö kerran kuukaudessa, 
napin painallus päivässä!

Helpoin ja nopein 
+ työajan säästö 
+ materiaalin säästö 
+ aina valmis! 

Tuoli kuin divaani
INTEGO pro
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Helpoin ja nopein   

+  työajan säästö

+ materiaalin säästö   

+  aina valmis!

Hammaslääkäreiltä kuultua...

"Parhaat doriovarret."

"Jalat mahtuvat potilastuolin alle paremmin kuin muissa ..."

"Säädöt on helpot ja monipuoliset käyttää."

"Jalkakytkin on helppo."

"Turvallisuutta antava juurenhoitojärjestelmä."

"Ei lastentauteja."

...hammashoitajilta kuultua:

"Aikaa säästyy joka päivä imujen ja 

instrumenttiletkujen desinfioinneissa."

"Ei tarvitse läträtä desinfiointiaineiden kanssa."

... ja potilaan suusta:

"Paras potilastuoli ikinä, jossa olen ollut."

Mitä sanovat käyttäjät

Täyttö kerran kuukaudessa, napin painallus päivässä!

Laadusta ei tingitä.
Käytettävyys, 
joustavuus 
ja  huollon helppous 
ovat standardi 
– myös INTEGOssa 
ja INTEGO Prossa. 

Erittäin helppo 
käyttöönotto.
INTEGOn monipuoliset 
ominaisuudet ovat 
nopeasti ja helposti 
omaksuttavissa.
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Välinehuoltoon

Helposti käytettävissä annostelupulloissa:

UC30 Yleispesuneste 16 ml / 1 l

UC31 Yleispesuneste + ruosteenesto 1 pss / 2 – 4 l

UC32 Entsyymipohjainen yleispesuneste 8 ml / 1 l

UC38 Desinfioiva pesuneste 8 ml / 1 l

UC34 Kipsinpoistaja, jauhe 1 kauha / 100 ml

UC39 Sementinpoistaja neste 32 ml / 1 dl, 

 lämmin vesi

Käytä ultraäänipesulaitteessa aina ultraäänipesuun 

tarkoitettuja materiaaleja.

00
25
71

Biosonic ultraäänilaitteet ja pesuaineet

www.coltene.com

Coltene Biosonic UC125 
Ultraäänipesulaite

80531 BioSonic UC125, 

 ultraäänipesulaite, 

 LCD-näyttö

Deko 2000 EC
DEKO 2000 -sarjan pesu- ja desinfektiokoneet on tarkoitettu 

suurten hammaslääkärivastaanottojen sekä terveyskeskusten vä-

linehuoltoon. DEKO 2000 käyttää tilan tehokkaasti, sen tarvitsema 

lattiapinta-ala on vain 800 x 710 mm. Sen korkeus on 1970 mm ja 

lastauskorkeus 850 mm. Vakiotoimitukseen kuuluu 2 pesutasoa, 3 

pyörivää pesuria sekä tehokas pesuainepumppu. DEKO 2000 ECXK 

on kuivaava läpiantomalli. DEKO 2000 ECK on kuivaava desinfioiva 

instrumenttipesukone.

89141 Deko 2000 ECXK

89912 Deko 2000 ECK

Deko 260 EC
Kotimainen, nopea ja tehokas pesukone. Hyvän kokoinen, 

paljon lisävarusteita ja hammashuollon tarpeisiin kehitetyt 

korit. Selkeät kytkimet ja merkkivalot. Edistyksellinen PLC-

ohjauslogiikka.Vakiovarusteina 3 pyörivää pesuria. Tehokas 

kiertovesipumppu sekä pesuainepumppu. Pesuaineen määrän ja 

annostelun valvonta mahdollista.Suomenkielinen käyttöliittymä. 

Pesutilan sisämitat: 672(korkeus) x 590(leveys) x 525(syvyys) 

mm. Ulkomitat: 650 (leveys) x 625(syvyys) x 1850(korkeus) mm, 

paino 180 kg, tilavuus 208 litraa. Kaikki rakenteet ruostumatonta 

terästä.

89910 Deko 260 EC

Ultraäänipesuaine Top Dent
Tiiviste. Sopii myös käsinpesuun. Tiivisteen pH 11,4.  

Sekoitussuhde riippuen lian määrästä 1:10–1:30.

38373 Ultra Clean Top Dent 

 -ultraäänipesuaine, 1 l
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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-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

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

2.  Puhdista ja desinfioi 
pesutarjottimessa olevat 
instrumentit MELAtherm-
pesukoneessa.

1.  Aseta instrumentit 
MELAstore-Tray-
pesutarjottimelle.

4.  Steriloi MELAstore-Box -kotelo 
autoklaavissa. Instrumentit 
säilyvät 6 kk kotelon sisällä.

3.  Aseta pesutarjotin 
MELAstore-Box-koteloon ja sulje kansi.

MELAstore-Tray 50  |  MELAstore-Tray 100 | 

MELAstore-Box 100 | MELAstore-Box 200
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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

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

molempia käytetään yleisesti hammaskivenpoistossa. Instrumentti on 

kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla XP-pinnoitusteknogialla.

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.

Golden Eagle Gracey kit 2
Klassiset Gracey-instrumentit; mesiaali- ja distaalikyretit molaareille. 

Instrumentit ovat teroitusvapaita XP-instrumentteja. Instrumentin 

muotoilu sopii vaativaankin työskentelyyn interproksimaalisella 

alueilla. 

39645 Kyretti Golden Eagle Gracey Kit2, 2 kpl

* Arvonlisäveroton hinta



Nupro® White Varnish – märälle hampaan  
pinnalle levitettävä läpinäkyvä fluorilakka

Nupro® White Varnish 
5 % Natriumfluoridi

• Voidaan levittää märälle hampaan pinnalle

• Nopeasti värittömäksi kovettuva lakka on mukava potilaalle

• Vain kahden tunnin suoja-aika lakan levittämisen jälkeen

• Kaksi makua, vadelma ja viinirypäle 

• Annospakattu hygienian varmistamiseksi

• Helposti levitettävä, ei valu eikä paakkuunnu

Uutuustu
ote

TARJOUS
Osta 2 pakkausta (a 50 kpl)  

haluamaasi makua.
Saat lisäksi veloituksetta  

yhden pakkauksen  
valitsemaasi makua.

DS Nupro Ad FIN 277x190mm.indd   1 2017-08-31   13:32
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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 tyyty-

väinen, voit palauttaa avaamattomana 2Shape  Discovery Kitin.

2Shape   

Vain kaksi pyörivää NiTi-instrumenttia
• Joustavat, lämpökäsitellyt instrumentit

• Steriilit ja uudelleen autoklavoitavat

• TS1 koko 25/4 % + TS 2 koko 25/6 %

• Tarvittaessa viimeistelyyn F35 koko 35, taper/6 %  

ja F40 koko 40, taper 4 %.

• Myös steriilit paperinastat sekä 2 Shape -guttaperkkanastat

MicroMega

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

Paperinasta 2Shape, 200 kpl

30793 TS2, 6 %, 25, steriili

30794 F35, 6 %, 35, steriili

30795 F40, 4 %, 40, steriili

Guttaperkkanasta 2Shape

30796 TS2, 6 %, 25, 60 kpl

30797 F35, 6 %, 35, 60 kpl

30798 F40, 4 %, 40, 60 kpl

30792 2Shape Discovery kit, 10 x TS1 ja 10 x TS2

Joustava, kestää 
paremmin rasitusta.

Uutuus!
Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja
Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan 

huuhteluaineiden aktivointiin ennen juurikanavan täyttöä. 

Ultrasonic-teknologia, 40 kHZ värähtely irrottaa biofilmiä, 

poistaa tukkeumat tubuluksista, parantaa huuhteluaineiden 

tunkeutumista ja alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit, 1 pkt

 Pakkauksessa käsikappale, 4 kpl Activator-kärkiä,  

 suojapusseja, 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

30561 Endo Ultra Activator Tips 20/02, 3 kpl

30562 Endo Ultra -vaihtopää, 2 kpl

30563 Endo Ultra -suojapussi, 100 kpl

30564 Endo Ultra Tip -kiristin, 3 kpl

30565 Endo Ultra -laturi 220V, 1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

Uutta juurenhoitoon!
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Tarjous 
50 + 10 kpl

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

Equia Forte
Valokovetteinen lasi-ionomeeri
Lasi-ionomeeri ja resiiniteknologioiden innovaatio. Ei vaadi 

kerrostamista, ei tartu insrumenttiin. Valokovetteinen Equia 

Forte coat antaa täytteelle kulutusta kestävän pinnan. 

Kokonaiskäsittelyaika 35 minuuttia. 

30651 Equia Forte A2, 60 x 0,53 g

30652 Equia Forte A3, 60 x 0,53 g

Tooth Mousse
Suunhoitogeeli
Sokeriton remineralisoiva tahna. Vähentää vihlomista, estää 

karieksen muodostumista.  Ortodonttisen hoidon aikana tai 

jälkeen. Ennen ja jälkeen valkaisun, ennaltaehkäisemään 

vihlontaa.

78824 Tooth Mousse -geeli, lajitelma, 5 x 40 g

35350 Tooth Mousse -geeli, lajitelma, 10 x 40 g

 Pakkauksessa 5 eri makua: Meloni, minttu, vanilja, 

 mansikka ja tuttifrutti.

33144 Tooth Mousse -geeli, minttu, 10 x 40 g

33145 Tooth Mousse -geeli, meloni, 10 x 40 g

33146 Tooth Mousse -geeli, mansikka, 10 x 40 g

33442 Tooth Mousse -geeli, vanilja, 10 x 40 g

33443 Tooth Mousse -geeli, tuttifrutti, 10 x 40 g

GC



Tulevaisuuden materiaali  
– nyt saatavana vain Hammasvälineestä!
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UUTTA paikkaushoitoon!

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 työskentelyäsi 

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.
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ACTIVA  jäljittelee luonnollisen hampaan 
fysikaalisia ominaisuuksia. Sillä on yhdis-
telmämuovin ja lasi-ionomeerin parhaat 
ominaisuudet, mutta se myös vapauttaa ja 
sitoo kalsiumia, fosfaattia ja fluoria tehok-
kaammin kuin lasi-ionomeerit. 

ACTIVA reagoi jatkuviin pH-muutoksiin 
suussa luonnollisen hampaan tavoin si-
tomalla ja vapauttamalla syljessä olevia 
aineksia, mistä syystä se on myös  "älykäs" 
materiaali. 
 

ACTIVA on vahva täytemateriaali. Sen iskun-
kestokyky absorboi mekaanista stressiä samaan 
tapaan kuin luonnolliset hampaatkin. Se on 
lujempi ja kestävämpi kuin perinteiset 
täytemateriaalit.

ACTIVA täyttää bioaktiivisille materiaa-
leille asetetut vaatimukset loistavasti. 
Se stimuloi suojaavan ja yhdistävän mi-
neraaliapatiittikerroksen, mikä yhdistää 
täytteen ja hammaskudoksen ja suojaa 
siten myös reunavuodoilta. 

Koska ACTIVA on bioaktiivinen materi-
aali, se on myös hydrofiilinen täytema-
teriaali ja toimii hyvin suun luonnolli-
sessa ympäristössä. 

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 amalgaa-

mipaikkauksiin. 

 

Top Dent Activa Bioactive Baseliner
37300 Activa Baseliner: 5 ml automix-ruisku + 20 kpl 

 sekoituskärkiä taivutettavalla 20 G metallikanyylilla.

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

 sekoituskärkiä taivutettavalla 20G metallikanyylilla.

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

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

Top Dent ACTIVA Bioactive Kids 

37313 Activa Bioactive Kids Start kit Top Dent, 1 pkt 

  5 ml automix-ruisku Opaque white, 

 20 kpl sekoituskärkiä taivutettavalla

  20G-metallikanyylilla ja kaksoisruiskun viejä

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

Lisätarvikkeet 

37315 Activa kaksoisruiskun viejä Top Dent, 1 kpl

37316 Activa automix-sekoituskärki Top Dent, 20 kpl

Top Dent Activa Bioactive
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 20 G 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

* Arvonlisäveroton hinta



Your Smile. Our Vision.
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Jälleen UUTTA paikkaushoitoon!

eASY
ultra universal restorative material

Composite: 
Universal-Multilayer

NOW eASIER THAN EVER

Helpompaa kuin koskaan, sillä tarvitset enää vain 

4 sävyä

eASY Shade Guide

Your Smile. Our Vision.

Approximate equivalence to VITA classical shade guide

A1/B1 A2/B2 A3/B3 A3.5/B4VITA

eASY
ultra universal restorative material

aura eASY ae1 ae2 ae3 ae4
M100266 A01-11-2016

Yksinkertaiset loistavat restauraatiot joka kerta. 

Fillereiden ja resiinin ainutlaatuinen yhdistelmä tuo kestävyyttä ja estetiikkaa,  

jota tarvitaan pitkäaikaisiin täytteisiin. Sileä ja kiiltävä pinta joka kerta.  

Hyvä  kulutuskestävyys ja lujuus. Ei vajoa ja pitää muotonsa.

Vaivatonta käsittelyä, helppo ja nopea asettaa. 

Optimoitu tarttumaton koostumus tekee pakkaamisesta yksinkertaista. 

Sopii  erinomaisesti useimpiin etu- ja taka-alueen täytteisiin. 

Saatavana ruiskuina ja kapseleissa: 

4 x 4 g  eASY, ruiskulajitelma

1 x 4  g  eASY-ruiskurefillit eri sävyissä

20 x 4 x 0,25 g   eASY, kapselilajitelma 

20 x 0,25 g   eASY-kapselirefllit eri sävyissä 
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*80,65 e
100 e

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

Sinä otat jäljennöksen,
me hoidamme loput!

Healthy Smile

Tutustumistarjous!

* Arvonlisäveroton hinta
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Tarjous 3 + 1

Osta 3 x NANO-valkaisuliuska + tahna -pakkausta, 

saat lisäksi yhden pakkauksen veloituksetta.

*24,19 e
30 e

*40,32 e
50 e *209,68 e

260 e

*314,52 e
390 e

Tarjous 2 + 1
Osta 2 pakkausta Whiteness Perfect -valkaisu-
aineita  5 x 3 g tai 50 x 3 g, saat lisäksi yhden 

pakkauksen veloituksetta kaupan päälle.

FGM 

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

Edullinen kerta-
annoskoko!

Uutuus!

Whitewash

NANO strips 
Käyttövalmiit valkaisuliuskat

6 % vetyperoksidia. Liukenevat suussa koknaan 20 minuutissa

30872 Valkaisustripsi, 28 kpl + NANO 

 Whitening -hammastahna, 14 ml

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi
Antaa parhaan tuloksen jo 40 minuutin käsittelyn 

jälkeen. Sisältää 35 % vetyperoksidia esitäytetyissä 

ruiskuissa. Sisältää myös kaliumnitraattia, fluoria ja 

kalsiumia, mikä vähentää sensitiivisyyttä.

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä

 2 g neutraloijaa,

 2 g Top Dam-iensuoja-ainetta

 + tarvikkeet
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3 + 1   
Osta 3 pakkausta Enamelast Walterberry Syringe Econo Kit tai 

osta 3 pakkausta Enamelast Walterberry Unit-Dose Econo Kit, saat 

lisäksi yhden samanlaisen pakkauksen veloituksetta.

39448 Enamelast-fluorilakka 5 %, unidose,  50 x 0,4 ml

39447 Enamelast-fluorilakka 5 %, ruisku, 20 x 1,2 ml 

3 + 1   
Osta 3 kpl Opalescence Go 6 % 10 kappaleen pakkauksia valintasi 

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

pakkauksen veloituksetta.

32280 Opalescence Go 6 %, meloni, 10 kpl

38947 Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl

Ultradent 

* Arvonlisäveroton hinta
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CAD/CAM

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

ortodontia  

implantologia

paikkaushoito

Aina oikea valinta jokaiselle vastaanotolle!

Avoin 
järjestelmä



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.



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!



35|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |  Lokakuun EXTRA

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 -kuvan-

tamistiedostoja 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 Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vastaanotolla ja yhdistää ne laitteiden 

ohjaamiseen sekä implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin ja oikomishoidon ana-

lysointiohjelmiin. 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 

Uusi ohjelma  

3D Endo– parempaa, turvallisempaa 
  ja nopeampaa juurenhoitoa

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



Kysy lisää erikoismateriaaleista!   

Janne Ruokola, p. 050 310 8595

Kaija Rappu, p. 043 825 9475 (inLab)

Hyvä valikoima ja laatumerkit 
jyrsittäviä kiekkoja 
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cad/cam-materiaalit

Celtra Duo
Lithiumsilikaattiaihio. Vahvistettu zirkonialla 

(10 %). Käyttöindikaatiot: kruunut, inlayt, 

onlayt ja laminaatit. Voidaan kiillottaa 

suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit peruspaikkaukseen 
ja implantteihin

VITA Enamic MultiColor
VITA Enamic
VITA RealLife

Laajin valikoima ensiluokkaisia 

CAD/CAM-materiaaleja ja -tarvikkeita

Brilliant Crios
Brilliant Crios on puhtaasti 

yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa 

kuin yhdistelmämuovia. Vaatii 

oman sidosaineen.

Yhdistelmämuoviblokit 

Top Dent Cerasmart by GC 
Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. Esteettisyys. 

Kruunut, inlay, onlay ja laminaatit.

Jyrsittävät blokit 

IPS e.max CAD MT
IPS Empress CAD
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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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20,50 e
*16,53 e

15,50 e
*12,50 e

Laboratorioon

Laboratoriotarvikemyyjä 

Jaana Ahlroth (tilaukset)  >>

<< Aluepäällikkö Kaija Rappu  

p. 043 825 9475

(tuotetiedustelut)

Pala Mondial 
Hammassarjat  – KOKEILE veloituksetta! 

Oletko kiinnostunut Heraeus Kulzerin Pala Mondial -hampaiden 

veloituksettomasta kokeilujaksosta laboratoriossasi?  Soita ja 

kysy lisää.

   
       Etusarjat                        Takasarjat

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

Valumassat ja laajennusnesteet

73335  Wirofine, valumassa, 45 x 400 g, 110 e (*88,70 e)

03327 Begosol K -laajennusneste, 1 l, 25 e (*20,16 e)

22633 Wirofast -valumassa, 3 l, 110 e (*88,70 e)

83418 Begosol -laajennusneste, 1 l, 20 e (*16,13 e)

Valumetallit

82375 Wironit LA, valumetalli, 1 kg, 180 e (*145,16 e)

84660 Wironit, valumetalli, 1 kg, 180 e (*145,16 e)

85197 Wironit Extra Hard, 1 kg, 180 e (*145,16 e)

09258 Wirobond 280, valumetalli, 250 g, 170 e (*137,10 e)

Fornax T
Keskipakoisvoimavalulinko

70593 Fornax T -valulinko 

7900 e
*6370,96 e

BEGO-
rankakurssi II

4.–8.3.2018

BEGO Bremer Goldschlägerei, Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
Technologiepark Universität, Wilhelm-Herbst-Str. 1, Bremen

Hammasväline ja BEGO järjestävät hammasteknikoille ja erikois-

hammasteknikoille rankaproteesien jatkokurssin, jonka yhtey-

dessä tutustutaan Begon tehtaaseen Saksan Bremenissä. Kurssi 

on tarkoitettu jo rankoja tehneille teknikoille ammattitaitonsa 

laajentamiseksi.

Kouluttaja on Heiko Wollschläger. Opetuskielenä englanti. Ota 

mukaasi omat instrumentit, työvaatteet ja suojalasit tarvittaes-

sa. Kaiken muun tarvittavan saat Begolta. (Huom! Instrumentit 

ruumaan lennon ajaksi).

Lennot
su 4.3.2018  iltalento Helsinki-Hamburg

to 8.3.2018  iltalento Hamburg-Helsinki

Kurssin hinta 920 euroa (sis. alv) sisältäen lennot, luennot ja 

kurssimateriaalin, majoituksen, aamiaiset ja lounaat sekä 

tiistain ja keskiviikon illalliset.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 19.1.2018 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapah-

tumat tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi.

Bego Kulzer 

* Arvonlisäveroton hinta



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

oikominen
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HAMPAILLE.FI
VERKKOKAUPPA
VAIHTOEHTONA

APTEEKILLE!

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

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

Biofix LC
Braketinkiinnitysmuovi

• Yksikomponenttinen valokovetteinen kiinnitysaine  

metallisille, keraamisille sekä muovisille kiinnikkeille 

• Ei tarvita primeria – yksi työvaihe vähemmän

• Vapauttaa fluoria ja ehkäisee dekalsifikaatiota

42008 Biofix-kiinnitysmuovi, 4 g + 3 g

 Pakkauksessa 1 ruisku (4 g) kiinnitysmuovia ja 

 1 ruisku (3 g) etsausgeeliä. 

Björn Ludwigin kurssi
3.–4.11.2017 | Traben-Trarbach, Saksa

Iso ryhmä suomalaisia lähdössä.

Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja!
Eija Haltsonen, p. 050 310 8560, 

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

Uutta!
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Saat hinta-arvion.
Saat paluupostissa:
  korjatun instrumentin 
   + uuden huoltopussin

Pakkaa pussiin!
Postita! Ei postimaksua.

Pyydä huoltopussi!
huolto@hammasvaline.fi  
puh. 010 588 6300.

hammasväline oy   
Tekninen palvelu   |  Huolto ja varaosat 
Porttikaari 20, 01200 Vantaa    
www.hammasvaline.fi

palvelunumerot ja sähköposti

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

huolto

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa 
ja käytämme tehtaiden alkuperäisosia.  Ammattitaitomme takaa, että 
laitteesi toimivat ja että huollot tehdään kokonaisedullisesti. 
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden sekä  
pidentää kustannustehokkaasti investoinnin käyttöaikaa.  
Meiltä löytyvät laadunvarmistustyökalut hyvän kuvanlaadun ylläpitämiseen vastaanotolla. 

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT | hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille ja hygienialaitteille 

ortophantom- ja muille röntgenlaitteille 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

Työtilaukset 24/7. Vikailmoitukset, huoltotilaukset ja varaosatilaukset on helppo tehdä sähköpostilla 

vuorokauden ajasta riippumatta. Tilauslomake löytyy myös kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut

 

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

Muistathan, että  

mahdollisimman turvallinen 

säteilyhygienia ja -tehokkuus 

saavutetaan säännöllisillä 

huolloilla. 

Varaa laadunvarmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi ajoissa! 
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Hammaslaboratorio MDH Suomi Oy palvelee 
hammashoidon ammattilaisia 
tuottamalla ja valmistamalla kaikkia yleisimpiä 
hammasteknisiä töitä. 

Toiminta perustuu laatuun, palveluun ja järkevään 
hintaan. 
Saatavuus ja hallittu tuotantoprosessi.
Nelinkertainen laaduntarkistus. 
Nopea ja varma toimitus.
Panostamme yhteistyöhön. 

>  Ota yhteyttä ja kysy tarjoustamme
Tilausten vastaanotto ja myynti 

p. 020 735 1711, tero.roine@mdh.fi 

Hammaslaboratorio MDH Suomi Oy
Porttikaari 20, 01200 Vantaa  |  www.mdh.fi
info@mdh.fi

Laadukasta hammastekniikkaa
järkevään hintaan

verkkokauppa

Tarvitsetko tilaamisen yhteydessä lisätietoja? 
Klikkaa auki chat-palvelumme, avoinna ma-pe kello 8–16!

> tuotekorteilla näkyvissä aiheeseen liittyvät youtube-videot 
> ns. liikennevalot ( F F F ) näyttävät tuotekohtaisen 
saatavuuden.  Vie kursori väripallon päälle, niin näet se alla 
olevan infon.

Onko sinulla jo tilaajatunnus? 
Saat sen kirjautumalla verkkokauppaan asiakasnumerollasi.  
Ohjeet kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/verkkokauppa 
tai asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

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

Toimitusten vastaanotto pikapalveluna

Ota käyttöön ja säästä omaa aikaasi.  

Tee tavaratoimitusten vastaanotto vastaanotollasi helpoksi 

hyödyntämällä kuljettajan tekemää viivakoodiskannausta. 

Saat viivakoodin, jota skannaamalla kuljettaja kuittaa tavaran 

toimitetuksi ja vastaanotetuksi vastaanotollasi. Kätevä, nopea 

ja säästä sinun aikaasi, varsinkin silloin kun olet potilastyössä. 

Saat viivakoodikyltin ja ohjepaketin käyttöösi nopeasti ja veloi-

tuksetta. Kirjaudu verkkokauppaan ja löydät valtakirjan sivulta 

Asiakaspalvelu > Viivakoodikuittaus. 

Kysy lisää Asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100.

kauppa.hammasvaline.fi
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Matkalla Pohjois-Italiassa ja Sveitsissä

Välähdyksiä kurssilta Kerrin tehtaalla Bioggiossa

Perinteinen elokuinen kurssimatka suuntautui tänä vuonna Pohjois-Italiaan ja Kerrin 

tehtaalle Bioggioon Sveitsin puolelle.  Kurssilla käytiin läpi mm. lämminguttaperkkamen-

telmän erityispiirteet juurihoidossa, kuultiin Sonic Bulk Fill -tutkimuksesta ja tutustuttiin 

ihan kädestä pitäen Kerrin uuteen Harmonize-täyteaineeseen, josta löytyy varsin laaja sä-

vyvalikoima. Dr. German Gomez luennoi espanjalaisen vihvahteikkaasti ja piti huolen myös 

hands-on-osuudesta. Matkan varrella katsastettiin Milanon ja Veronan nähtävyyksiä sekä 

tietysti ne parhaimmat ostoskadut.  Viimeisen päivän opastettu kierros Franciacortan vii-

nialueen tiloilla osoittautui hyvin miellyttäväksi tavaksi tutustua paikalliseen elinkeinoon.

Kiitokset kaikille mukana olleille hyvästä fiilistelystä ja loistavasta matkaseurasta.



MICHAEL MONROE

varaa lippusi nyt!
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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

MICHAEL MONROE

Kolme erilaista Franciacorte-alueen viinitilaa. Kaikissa niissä eri 
myös menetelmät  – perinteisestä pienestä viinitilasta isoon massa-
valmistajaan ja kuohuvasta juomasta perinteiseen tavola-viiniin. 
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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 pois-

jäännistä veloitamme kurssimaksun. 

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Hyvä juurikanavalaajennus  
kofferdam-suojauksessa 
5.10.2017   |  Tampere
Hyvä juurikanavan avaus,
laajennus ja täyttö 
29.11.2017 | Joensuu
Luennoitsijana EHL Riikka Mattila.

Hyvän juurihoidon edellytyksenä on on-

nistunut juurikanavien avaus ja laajennus 

oikeaan pituuteen, huolellinen juurikanavis-

ton desinfiointi ja tiivis täyttö sekä aseptinen 

työskentely koko juurihoidon ajan. 

 

Luennolla tutustumme uuden 2Shape-neu-

lamenetelmän laajentamismahdollisuuksiin 

sekä kertaamme huuhteluaineet ja niiden 

käyttötavat. Lisäksi käymme läpi erilaisia 

vinkkejä kofferdamin käytössä. 

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

 

Syvennä tietouttasi peri-implantiitista, 
suun omahoidon välineistä ja resiini-
infiltraatiosta
23.11.2017 | Hammaslääkäripäivät 2017 

STAL ry mahdollistaa yhdessä TePen ja 

Hammasvälineen kanssa maksuttoman 

luentokokonaisuuden kaikille suun terveyden-

huollon hoitohenkilöstölle. 

Tule kuulemaan mielenkiintoisia ja kansainvälisiä 

luentoja peri-implantiitista sekä implanttiham-

paiden omahoitoon tarkoitetuista tuotteista sekä 

resiini-infiltraatiosta. Luentotapahtuma pidetään 

Messukeskuksessa Suun Terveys 2017 -tapahtu-

man ja Hammaslääkäripäivien yhteydessä.

 

BEGO-rankakurssi II 
4.–8.3.2018 | Bremen, Saksa
Hammasväline ja BEGO järjestävät hammastek-

nikoille ja erikoishammasteknikoille rankaprotee-

sien jatkokurssin. Kurssi on tarkoitettu jo rankoja 

tehneille teknikoille ammattitaitonsa laajentami-

seksi. Kouluttaja on Heiko Wollschläger, opetuskie-

lenä englanti.  Kurssin hinta 920 euroa (sis. alv).

Lisätietoja: Kaija Rappu, 

kaija.rappu@hammasvaline.fi 

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
Etualue ja estetiikka

 

Luennoitsijana Marko Ahonen. Ilmoittau-

tumiset ja lisätiedot info@cerecfinland.fi ja

www.cerecfinland.fi/koulutukset

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. Varausta tehdessäsi ilmoitathan nimen, 
mahdollisen huonejaon, laskutusosoitteen, sähköpostin 
sekä puhelinnumeron.

Kurssimatka
 Itävaltaan


