
Marras-joulukuun 
EXTRA         6 • 2017

INTEGO PRO | INTEGO AMBI

ORTHOPHOS SL |  SIDEXIS 4 |  3D ENDO 

SIROLASER BLUE 

CEREC OMNICAM  | CEREC AF 

GUIDE 2 |  SPEED FIRE | CEREC ORTHO 

CEREC CONNECT  |  INLAB 

Tule ja tutustu, osasto 2d21

Hammaslääkäripäivillä 
 

Tarjoukset voimassa 1.11.–31.12.2017 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu.

Innovaatioita juurenhoitoon 

Micro Mega 2Shape  |  endo ultra 
2Shape Discovery Kit ja uusi 2Shape Procedure Kit,  sivu 4 
 

Uutuuksia paikkaushoitoon

Bisco TheraCem ca  |  uutuus, sivu 5

Top Dent Activa bioactive Cement |  sivu 6

SDI Aura bulk fill  |  Aura eASY  | sivu 11

Uutuuksia tarvikkeisiin ja instrumentteihin 
Crystal tip trial kits | o-ring kit | sivu 19
AE ProThin Quik-tips | vaihtokärjet, sivu  20
Astek Transform | jäljennöslusikat, sivu  25

Gentle Ceph |  suojat kefalometrikuvauksiin, sivu 29
Acteon SoproCube  |  luukirurgiaan, sivu 31
Dentsply Sirona |  täydelliset tuoteperheet 
ja järjestelmät hammashoitoon, sivut  3, 14, 32–41 
Kavo | kuvantaminen ja instrumentit, sivu 42–43

kiilto Clean  | puhdistukseen, desinfektioon, sivu 44
zhermack | laatutuotteet labraan, sivu 49

 pe 24.11. | varmista lippusi!

Hammaslääkäripäivät  2017
Osastot 2d21 –2e21  | Tervetuloa



CEREC Guide 2

2 Marras-joulukuun EXTRA   |  2017   |   HAMMASVÄLINE   |

Marras-joulukuun 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.  

Kaikki mitä tarvitset juurihoitoon
MicroMega 2Shape 
Procedure kit   
Steriilipakatut monikäyttöiset  2Shape-viilat ja 
OneFlare sekä K-viila ja OneG – kaikki tarpeellinen 
samassa pakkauksessa . Hyödynnä tarjous sivulla 4.

Tulossa uutuus
 

Top Dent Activa 
bioactive cement  
Kaksoiskovetteinen esteettinen bioaktiivinen  
sementti, lisää sivulla 6. 

 

Innovaatio implantologiaan

CEREC Guide 2 
CERECissä on loistavat valmiudet turvalliseen 
keraamiseen paikkaushoitoon, implantologiaan 
sekä ortodontiaan.  

CEREC Guide 2  on helppo ja kustannustehokas 
tapa valmistaa poraohjuri.

CERECin mahdollisuuksista lisää sivuilla36–38.

Kokeile! Huolla!
Crystal Tip Trial kit   
Testaa kuinka helppoja kertakäyttöiset vesi- ja 
ilmaruiskun kärjet ovat potilasvaihdossa. 

Ja jos jo käytät Crystal Tip -kärkiä, niin muista 
vaihtaa adapterisi O-renkaat. Lisää sivulla 19.

Perjantaina 24.11.2017
VARMISTA LIPPUSI. VARAA NYT!  
Lisätiedot sivulla 55  

Varaukset > www.hammasvaline.fi  

Eteenpäin …
Eteenpäin on menevän – tai oikeastaan tekevän mieli. Halu löytää 

maailmalta aina uutta ja parempaa sekä järkeviä ja kustannus-

tehokkaita valintoja hammashoitoon.  Ajatus joka on edelleen 

Hammasvälineen toiminnan perusta.  

Hammaslääkäripäivillä jo 1937. Silloinen tuotevalikoima oli 

nykyiseen 40 000 tuotteeseen verrattuna todella pieni. Mekaaninen 

Jalkapora oli tuttu työväline kaikilla vastaanotoilla. Ensimmäiset 

Siemensin hoitokoneet ja palloröntgenit olivat sen ajan teknologiahyp-

päys, jotain uutta ja erilaista. Tässä lehdessä muutama "aikahyppäys-

kuva" menneeseen Hammasvälineen alkuvuosilta .

 
2017 Hammaslääkäripäivillä on mukana jälleen valikoman 

parhaimmisto, innovaatiot ja uutuudet, mm. MicroMegan koneelli-

nen juurenhoito ja uudet 2Shape-juurenhoitoviilat, Dentsply Sironan 

vahvat tuotebrändit –  INTEGO-hoitoyksiköt, kuvantamislaitteet ja  

CEREC-järjestelmät sekä siihen liittyvät skannerit ja innovatiiviset työ-

kalut, kuten Cerec Guide 2. Tule ja tutustu osastollamme tai kysy lisää 

laitemyynnistämme, p. 010 588 6200.

Tämä Extra-lehti sisältää marras-joulukuun kampanjat. Erillinen 

Messutarjoukset-lehti ilmestyy vasta viikolla 46. 

Hammaslääkäripäivillä tavataan.

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Ensimmäinen kampanjalehti VÄLINE julkais-

tiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 1939. 

Sen pääkirjoituksessa oli lupaus, joka on ollut 

toiminnan kulmakivenä kuluneet 80 vuotta: 

 
"Hammasväline Oy on perustettu suomalaisen 

hammaslääkärikunnan yhteiseksi liikkeeksi, 

terveellisellä tavalla huolehtimaan ammatti-

kunnantamme taloudellisen tilan tukemisesta."
 

Toisin sanoen, mahdollistaa suun terveyden-

huollon ammattilaisille keskittyminen kan-

nattavaan ja laadukkaaseen potilastyöhön.
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Siemens 1939, Väline-lehti

Siemens 1943, 
Hammasvälineen tuotenäyttelyssä
Fabianinkatu 8, Helsinki

Hammasväline on panostanut nimenomaan innovatiivisten 
ja laadukkaiden hammashoidon laitteiden ja tuotteiden 
löytämiseen maailmalta – Siemensin hoitokoneet olivat 
valikoimissa  heti alusta alkaen.

Sirona INTEGO -tuoteperhe lanseerattiin 2014.  Sen suunnittelussa huomioitiin erityisesti 
suomalaisen hammashoidon tarpeet. INTEGOsta on sittemmin  tullut menestystuote 
sekä Suomessa että muualla, ja sille on avautuneet laajat markkinat mm. Kiinassa. 

Saksalaisen Siemensin (Siemens-Reiniger-Werke) hammashoidon laitteiden tuotebrän-
dinimi vaihtui 1956  Siemens SIRONAksi ja 1963 Bensheimissa sijaitsevan yhtiöstä tuli 
Sirona Dental Systems. Vuonna 2016 yhtiö yhdistyi Dentsplyn kanssa. 

80 vuotta vahvaa yhteistyötä   
HAMMASVÄLINE & Dentsply Sirona
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868 e
*700 e

190 e
*153,23 e

55 e
*44,35 e

Tarjous 4 + 1
Osta 4 kpl 2Shape Procedure Kit hintaan 
55 e (*44,35 e), saat yhden samanlaisen 

pakkauksen veloituksetta.

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

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

Kaikki mitä tarvitset juurihoitoon
– samassa pakkauksessa

30776 2Shape Procedure kit 
 1 x One G, 1 x One Flare, 1 x K-viila no 10, 

 1 x 2Shape TS1 4 % 25 mm/25, 1 x 2Shape TS2 6 % 25 mm/25

MicroMega

Joustava, kestää 
paremmin rasitusta.

Uutta juurenhoitoon!

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
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39 e
*31,45 e

79 e
*63,71 e

124 e
*100 e

139 e
*112,10 e

106 e
*85,48 e

255 e
*205,65 e

205 e
*165,32 e

Tarjous!

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

Tulossa uutuus!
TheraCem ca
Itsesidostuva resiinisementti

• Vapauttaa kalsiumia

• Helppo puhdistaa

• Vahva sidos zirkoniaan

• Röntgenkontrasti

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 ham-

mashoidon 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

Bisco

eCement
38960  peruspakkaus

Z-Prime Plus
34695  4 ml:n pullo veloituksetta

+

eCement on adhesiivinen sementointikitti 

litiumdisilikaattitäytteiden kiinnitykseen, universaali, ohut 

filmipaksuus, helppo ylimäärän poisto, röntgenkontrasti.

Z-Prime Plus on ZrO2 ja Al2O3 runkoisten 

kokokeraamisten täytteiden, metallirunkoisten, 

yhdistelmämuovien ja juurikanavanastojen 

pintakäsittelyyn.

* Arvonlisäveroton hinta
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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.

Tulevaisuuden materiaali  
– nyt saatavana vain Hammasvälineestä!

Tulossa uutuus!
Top Dent Activa 
Bioactive Cement
 

Kaksoiskovetteinen esteettinen bioaktiivinen sementti. Suo-

sitellaan epäsuoriin indikaatioihin mm. zirkonia, CAD/CAM 

ja lasikeraamiset täytteet, keramia, resiini/yhdistelmämuovi, 

metalli/PMF, esivalmistetut pediatriset teräs-ja zirkoniakruu-

nut. Kaksikomponenttimateriaali, automixruisku 5 ml (7 g) + 

20 automix-kärkeä (15 kpl  suorat/mustat + 5 kpl taivutettavat 

metallikärjet). Voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

 

30638 Activa Bioactive Cement, translucent, 5 ml + 20 kpl

 Tulossa myös muita sävyjä!

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

Ei enää saumavuotoja. 
Suojaa sekundäärikariekselta.
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180 e
*145,16 e

180 e
*145,16 e

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,

 117 e (*94,35 e) 

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

 sekoituskärkiä taivutettavalla 20G metallikanyylilla, 

 205 e (*165,32 e)

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

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. 

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
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8,50 e
*6,86 e

5,50 e
*4,44 e

19,90 e

21,90 e

*16,05 e

*17,66 e

2,80 e
*2,26 e

Syljenimulevy Top Dent
Syljenimulevy pitää posken parotisalueen kuivana. 

Pehmeä puoli parotisaluetta vasten. Miellyttävä 

potilaalle. Ei nukkaa, ei päästä sylkeä läpi.

32990 Syljenimulevy, pieni, 50 kpl

32991 Syljenimulevy, iso, 50 kpl 

Käsivoide Top Dent
Käsivoide kuivalle ja herkälle iholle

Rauhoittaa, kosteuttaa ja ravitsee ihoa. 

Sisältää kookos- ja palmuöljyä. Mieto tuoksu.

32135 Käsivoide Top Dent, 50 ml

Top Dent 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

Anatomisesti muotoillut  käsineet 

vasemmalle ja oikealle kädelle. 

Osta Top Dent Curve  Fitted  
-käsinepakkaus, saat lisäksi yhden 

samanlaisen veloituksetta kaupan päälle.

Top Dent -timantit
Turbiini- ja kulmakappalekiinnitteiset timantit eri käyttötarkoituksiin.

Preparointitimantit, hiontatimantit, Gold Helix -hiontatimantit, viimeistelytimantit

Aqua Source Top Dent
Puuteriton nitriilikäsine. Väri turkoosi.

Sisältää lanolia ja E-vitamiinia. Karhennettu pinta.

31976 XS 200 kpl

31977 S 200 kpl

31978 M 200 kpl

Evolve Top Dent
Puuteriton nitriilikäsine. Väri syvänsininen.

Karhennetut sormenpäät. Tilaa säästävä 300 kpl pakkaus. 

Koko XL 250 kpl/pakkaus.

31981 XS 300 kpl

31982 S 300 kpl

31983 M 300 kpl

31979 L 200 kpl

31980 XL 200 kpl

31984 L 300 kpl

31985 XL 250 kpl

Top Dent 

Tarjous  1 + 1
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125 e
*100,80 e

405 e
*326,61 e

99 e
*79,84 e

150 e
*120,97 e

Icon
Resiini-infiltraatti

Resiini-infiltraatio on mikroinvasiivinen, kudosta säästävä 

menetelmä, joka soveltuu mm. lasten ja nuorten alkavien 

kariesvaurioiden hoitoon. Hoitomuotoa voidaan käyttää 

approksimaaliväleissä sekä sileillä pinnoilla. 

 

31991 Icon approximal starter kit, 2 kpl

31993 Icon buccal starter kit, 2 kpl

 

31994 Icon buccal refill, 7 kpl   

31992 Icon approximal refill, 7 kpl

PeriSolv™
• Helpottaa depuraatiota ja parantaa puhdistustehoa

• Biokemialliset ainesosat parantavat juurenpintojen ja niitä ympäröivien kudosten puhdistamista

• Tekee hammaskiven pehmeämmäksi ja helpommaksi poistaa ientaskuista ja juurenpinnoilta

• Estää bakteerien toimintaa ja tekee ikenistä terveet

• Myrkytön ja ympäristöystävällinen

• Helppo käyttää ja hellävarainen

5 annosta/pakkaus

39163 PeriSolv-geeli, 2 x (5 x 0,25 ml)

39516 Peritip-vientikärjet, 10 kpl

39517 Peritip-vientikärjet, 50 kpl

Carisolv |  Karioituneen dentiinin poistoon

Tehokas ja kudosystävällinen tapa hoitaa kariesta. Geeli perustuu klooriamiinin vaikutukseen, joka 

pehmentää hammaskudosta, jossa karies on. Karies voidaan helposti poistaa instrumentilla.

34165 Carisolv-geeli, multimix, 2 x 2,5 ml

15:00–15:45  Resiini-infiltraatiohoito 

suuhygienistin näkökulmasta

15:45–16:30  Onnistunut jauhe-

puhdistus – suuhygienistin paras 

käyntikortti 

23.11.2017 | Messukeskus, 

Kokoustamo,  Auditorio 201

Suun terveys – 

Oral Health 2017

SHG Sara Niilivuo

DMG 

* Arvonlisäveroton hinta
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Tetric EvoFlow® Bulk Fill
Juokseva bulk-yhdistelmämuovi

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
Muotoiltava bulk-yhdistelmämuovi 

Tetric EvoFlow®

Juokseva yhdistelmämuovi 

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

Tarjous 2+1!
Tetric® Evo-Line
Osta 2 refilliä oman värivalintasi 
mukaan saat 1 refillin veloituksetta

Tetric EvoCeram®

Yleisyhdistelmämuovi

 

Bluephase Style vaihtotarjous!
Osta uusi Bluephase Stylen ja palauta vanha 
valokovettajasi
Saat 250 euron alennuksen

Ad_TetricLine_A4_FI_2017_ham.indd   1 2017-09-29   13:53

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

Essentia HiFlo | Universaali, 
valokovetteinen, erittäin 
juokseva yhdistelmämuovi.

Essentia LoFlo | Universaali, 
valokovetteinen, jäykempi 
juokseva yhdistelmämuovi.

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



eASY
ultra universal restorative material

valokoveta
20 sekuntia 
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Jälleen UUTTA paikkaushoitoon!

Helpompaa kuin koskaan, 
sillä tarvitset enää vain

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. 

NOW eASIER THAN EVER

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 

4 sävyäyksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

Täytä, täppää, valmis

•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä universaalilla sävyllä
•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta
• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa
•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton koostumus 
 tekevät käsittelystä optimaalista 

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

Your Smile. Our Vision.

bulk fill
ultra universal restorative material

Vain yksi sävy. Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

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

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

+
5 mm



ENSIMMÄINEN KERAMIA SUORIIN TÄYTTEISIIN

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Saksa · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

• Puhdasta Silikaattiteknologiaa; fillerit ja resiinimatriksi perustuvat puhtaasti piioksidiin

• Pienin kovettumiskutistuminen (1,25 tilavuus %) ja erityisen alhainen kutistumisjännite* 

• Inertti, erittäin bioyhteensopiva ja äärimmäisen kestävä värjääntymistä vastaann

• Erinomainen käsiteltävyys, helppo kiillotettavuus ja korkea pintakovuus takaavat  
 ensiluokkaiset pitkän aikavälin tulokset

• Yhteensopiva kaikkien tavallisten sidosaineiden kanssa

• Myös flow ja bulk-täyte

*verrattuna kaikkiin tavallisiin korjaaviin yhdistelmämuoveihin

Admira Fusion

Askeleen edellä.
Nano-Hybrid-ORMOCER®

Nano-Hybrid2003

ORMOCER®1999

Compomer1993

Micro-Hybrid
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MONOMEEREJÄ

VOCO_Hammasväline Extra Mag_0817_AdmiraFusion_297x210.indd   1 01.09.2017   10:07:23

UUTUUS!

HARMONIZE™, seuraavan sukupolven yhdistelmämuovi 
Adaptive Response TeknoloGialla.

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

A R T
Adaptive Response Technology

www.kerrdental.eu

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

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

UUTUUS! 
Itsesidostuva 
Resiinisementti väri-indikaattorilla

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

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

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

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

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

-20%
TARjOUS 

vOIMASSA
1.11.-31.12.2017

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



ENSIMMÄINEN KERAMIA SUORIIN TÄYTTEISIIN

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Saksa · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

• Puhdasta Silikaattiteknologiaa; fillerit ja resiinimatriksi perustuvat puhtaasti piioksidiin

• Pienin kovettumiskutistuminen (1,25 tilavuus %) ja erityisen alhainen kutistumisjännite* 

• Inertti, erittäin bioyhteensopiva ja äärimmäisen kestävä värjääntymistä vastaann

• Erinomainen käsiteltävyys, helppo kiillotettavuus ja korkea pintakovuus takaavat  
 ensiluokkaiset pitkän aikavälin tulokset

• Yhteensopiva kaikkien tavallisten sidosaineiden kanssa

• Myös flow ja bulk-täyte

*verrattuna kaikkiin tavallisiin korjaaviin yhdistelmämuoveihin

Admira Fusion

Askeleen edellä.
Nano-Hybrid-ORMOCER®

Nano-Hybrid2003

ORMOCER®1999

Compomer1993

Micro-Hybrid
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SISÄLLÄ

K L A S S I S I A
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VOCO_Hammasväline Extra Mag_0817_AdmiraFusion_297x210.indd   1 01.09.2017   10:07:23



SDR® flow+
Bulk Fill Flowable

Voita SDR® flow+ Collectors box (arvo  
300e) – osallistu kilpailuun osastollamme 
2f31 Hammaslääkäripäivillä! 

SDR® flow+ Collectors box:

Pakkaus sisältää kaikkia 4 sävyä  
pakattuna metalliseen rasiaan.

(110 kapselia: 70 x universaali,  

10 x A1, 15 x A2 ja 15 x A3)

DS SDR flow+ Hammasväline 297x210 mm.indd   1 2017-10-08   16:36



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

Tarjous on voimassa 6.11.-31.12.2017.

Scotchbond Hammasväline Offer Ad 210x297mm 2017.indd   1 04/10/2017   11.01
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Uutuus! Uutuus!
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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

InSafe 
Puudutusruisku

Turvallinen puudutusruisku – täydellinen suoja neulanpis-

totapaturmien ehkäisyyn. InSafessa on puudutusneulojen 

keräyssäiliö. Neulan poistaminen ruiskusta onnistuu yhdellä 

kädellä. Neulanpistovaaraa ei ole! Mikään muu järjestelmä ei 

tarjoa tällaista suojaa. 

38830 Puudutusruisku Insafe -T itseaspiroiva, 1 kpl

38831 Puudutusruisku Insafe -O itseaspiroiva, 1 kpl

38833 Keräyssäiliö Insafe, 1 kpl

38865 Pöytäpidike Insafe, 1 kpl

38832 Neula-adapteri Insafe, 250 kpl

38834 Tarrat Insafe-pöytäpidikkeelle, 1 pkt

38835 Turvahylsy Insafe, 2 kpl

iLine  
MicroINR-mittari ja testiliuskat

Pienikokoinen, täysautomaattinen, kannettava 

ja yksinkertainen käyttää. Mittaa veren INR-arvon 

sormenpääverinäytteestä helposti ja nopeasti – alle minuutissa.

Laitteen avulla voidaan helposti seurata varfariinihoidossa 

(Marevan-lääkitys) olevien potilaiden hoitotasapainoa missä ja 

milloin vain. iLine-mittari on tarkoitettu vain terveydenhoidon 

ammattilaisten käyttöön. Helppo näytteenotto. 

Näytteeksi tarvitaan vain pieni veripisara (3 µl).

iLine microINR -mittari
Suuri, selkeä näyttö. Kevyt ja pieni mittari. 200 tuloksen muisti. 

Ei kalibrointia. Mittausalue 0.8–8 INR. Automaattinen testikohtai-

nen kalibrointi lisää mittauksen luotettavuutta. 

30460 iLine microINR-laite, 1 kpl

iLine-testiliuskat ja lansetit
kertakäyttöisiä ja yksittäispakattuja 25 kpl:n pakkauksessa,  

ja ne säilyvät huoneenlämmössä.              

30461 iLine microINR chips, yksittäispakatut 

 testiliuskat, 25 kpl

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

Esittelyssä osastolla 2e21

* Arvonlisäveroton hinta
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Uutuus!                Tarjous!
LM poistoinstrumentit

      5+1

LMDental
www.lm-dental.com

LMDental
www.lm-dental.com

TEROITUSVAPAA 
PINNOITE

+

Tervetuloa Hml-päiville osastolle 1f1

Pitkäkestoinen ja
ensiluokkainen terävyys

Tuottavuuden paraneminen 
& kliiniset tulokset

Säästää
aikaa& rahaa

TTL:n tutkimuksessa 
paras ergonomia

Teroitusvapaa

LM:n Sharp Diamond -instrumenteissa on modernilla PVD-teknologialla (Physical Vapor Deposition) 
toteutettu mikrokalvopinnoite. Pinnoitteen ansiosta Sharp Diamond -instrumentit ovat täysin teroitus-
vapaita ja kestäviä, mutta kuitenkin siroja ja herkkiä. Sharp Diamond -instrumentit on kehitetty ja 
valmistettu Suomessa.

TERÄVÄ KOTIMAINEN VALINTA.

Minisirppi SD
LMErgoSense  

LM 311-312SD ES

LM 215-216MSD ES

Mini Syntette SD
LMErgoSense  

LM 201-202MSD ES

Mini Gracey 1/2 SD
LMErgoSense  

LM 207-208MSD ES

Mini Gracey 7/8 SD
LMErgoSense  

Mikrosirppi SD
LMErgoSense

 
LM 301-302SD ES 

LM 213-214MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD
LMErgoSense  

LM 211-212MSD ES

Mini Gracey 11/12 SD
LMErgoSense  

Mini Gracey 15/16 SD
LMErgoSense  

LM 245-246MSD ES

LM 247-248MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD
LMErgoSense  

SleeperOne 4
Koneellinen puudutusneula

DHT:n patentoitu neula, jonka kaksi leikkaavaa pintaa 

mahdollistavat kivuttoman puudutuksen. 

• Mahdollistaa yksittäisten hampaiden puudutuksen

• Ei puutunutta huulta tai muuta – vain hoidettava alue puutuu

• Välitön puutuminen annostelun loputtua

• Soveltuu kaikkiin puudutuksiin

• Kynämallinen, ergonominen ja helppo käsitellä

• Toimii langattomalla jalkakytkimellä, jossa 4 erilaista 

 puudutusohjelmaa, takaisin veto sekä aspiraatiotoiminnot. 

• Autoklavoitava puudutusaineampullin säiliö

• Kaikki 1,7 ml tai 1,8 ml lasiset puudutusaineampullit 

 käyvät laitteeseen

• Myös muiden valmistajien neulat ovat yhteensopivia,  

mutta näillä ei voida taata kivutonta puudutusta

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

Kivuttomaan puudutukseen 
uusi kynämallinen ja helppo 
koneellinen puudutusneula

Matalakulmainen tekniikka 

ja kaksi leikkaavaa pintaa 

mahdollistavat 

kivuttoman piston.

Esittelyssä 
osastolla 2d21



Giving a hand to oral health.

Venus / Charisma / PLT applikaattori
Osta 10 yhdistelmämuovi refilliä ja saat 
PLT applikaattorin veloituksetta! 
20 PLT kapselia / refilli tai ruiskut.

Hammaslääkäripäivien aikana erikoistarjouksia!
Tervetuloa osastollemme 1 e 19! 



Fuskaako vesi- ja ilmaruiskusi?
Muista käyttää adapterisi kanssa vain alkuperäisiä 
Crystal  Tip -kärkiä, jotka kiinnittyvät tiiviisti ja oikein adapteriin.

Vaikka adapterin vaihto on helppoa, 
niin ne  kannattaa pitää käyttökuntoisena. 

Huolla adapterisi oikein ja muista vaihtaa aika ajoin O-renkaat. 
Adapterisi arvo on 75 euroa.  Saat ensimmäisen adapterisi 
Crystal Tip Trial  Kit -pakkauksessa.  

Marraskuun 2017 alusta lähtien ovat lisäadapterit maksullisia. 

Tarvitsetko opastusta adapterin käytössä? 
Ota yhteyttä alueesi edustajaan. 

Kysy samalla  O-ring-korjaussettiä  
tai soita asiakaspalveluumme, 
p. 010 588 6100.

 

Adapterisi 
kestää pitkään, 
kun  vaihdat 
O-renkaat 
aika ajoin!

Uusi adapterin O-Ring-
korjaussetti saatavana 
eri adaptereille. 

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/95 mm, kuusioilmaydin)   

ja  HP  (lyhyt/65 mm, kaksoisilmaydin)   

• 9 raikasta väriä:  yksiväripakkauksissa sininen  ja valkoinen.  

Värilajitelmapakkauksissa kaikki 9 väriä. 

• kaikille  yleisimmille uniteille omat  adapterit ja  

kaikille adaptereille saatavana omat O-Ring-korjaussetit. 

Original, pitkä

HP, lyhyt

Esittelyssä osastolla 2e21 UUTTA!

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

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

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. 

Uutta! 
Crystal Tip -kärkipakkaukset uudistuvat 

syksyn 2017 aikana. 



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

TM
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instrumentit
UUTTA!

Erittäin ohut, 
terävä ja kevyt

American Eagle
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.

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.

M23 Pro Thin
Kiinteällä varrella

30814 Sirppi ohut M23TXP Pro Thin, sininen

Black Jack Pro Thin
Kiinteällä varrella     

30815 Sirppi Black Jack Pro Thin, musta, 1 kpl

Quick-Tip-vaihtokärjet  

30760 Vaihtokärki Black Jack Thin BJT A

30761 Vaihtokärki Black Jack Thin BJT

     

Barnhart Pro Thin
Kiinteällä varrella     

30816 Kyretti Barnhart 5-6 Pro Thin, 1 kpl  

Quick-Tip-vaihtokärjet

30762 Vaihtokärki Barnhart Thin B5T   

30763 Vaihtokärki Barnhart Thin B6T

30815  | aesbjtxpx

30814  | aesm23txpx

30816  | aecb5-6txpx

30817  | aega1-2txpx

30818 | aega7-8txpx

30819 | aega13-14txpx

30820 | aega15-16txpx

Quick-Tip-vaihtokärjet

30764 Vaihtokärki Gracey Access Thin 1T

30765  Vaihtokärki Gracey Access Thin 2T

30766  Vaihtokärki Gracey Access Thin 7T

30767  Vaihtokärki Gracey Access Thin 8T

30768 Vaihtokärki Gracey Access Thin 13T

30769 Vaihtokärki Gracey Access Thin 14T

30770 Vaihtokärki Gracey Access Thin 15T

30771 Vaihtokärki Gracey Access Thin 16T

Gracey Access Pro Thin

Kiinteällä varrella    

30817  Gracey Access 1-2, lila

30818  Gracey Access 7-8, vihreä

30819  Gracey Access 13-14, sininen

30820  Gracey Access 15-16, oranssi

ProThin -kiinteävartiset 

instrumentit 

ProThin  Quik-Tip 

vaihtokärki

EAGLE Lite, vaihtovarsi, 

eri värejä 

AE-vaihtokärjen 

kiristin  

* Arvonlisäveroton hinta



Nebraska
AESB513AXPQT

BOGE 513:n saat joko kiinteävartisena 
tai irtovarrella ja Quik-Tip-vaihtopäillä.  
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Kirurginen tarjotin/
instrumenttikasetti
 

18 instrumentille, lisävarustealue ja 4 pidikettä 

saranoiduille instrumenteille. Valmistettu 

kestävästä, ruostumattomasta teräksestä. 

Kestävät ja värikoodatut silikonikiskot pitävät 

instrumentit paikoillaan koko käsittelyjakson ajan. 

Instrumentit voidaan puhdistaa ja autoklavoida 

turvallisesti kasetissa. 

Mitat: 290 x 184 x 34 mm.

30680 Kirurginen tarjotin/kasetti 

 18 instrumentille, sininen, 1 kpl

Uutuus!
Steriili vanurulla 
ja -pallo kit
Kertakäyttöinen, steriili vanurulla- ja vanupallopakkaus. 

Pakkauksessa on 6 kpl steriilisti pakattua nro 2 vanurullaa, 

6 kpl nro 2 vanupalloa ja 15 kpl nro 4 vanupalloa. Sopii 

käytettäväksi esim. kirurgisissa toimenpiteissä. 

100% puuvillaa.

30682 Steriili vanurulla ja -pallo kit, 1 pussi

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

yleisesti hammaskivenpoistossa. Instrumentti on kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla 

XP-pinnoitusteknogialla. 

Toisessa päässä Boge 513 -instrumenttia on pidennetty alavarsi ja suora, hieman 

lipallinen työskentelyosa. Haan työskentelyosan leveys on suunniteltu ylläpitämään 

tasainen työskentelytuntuma erityisesti vertikaalisesti ja horisontaalisesti 

suuntautuvissa liikkeissä.

Boge 513 -instrumentin saat vain  American Eagle Instrumentsilta. 

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

 

33633  Vaihtokärki haka Boge 513 XP, 1 kpl

33634  Vaihtokärki sirppi Boge 513 XP, 1 kpl

Tämän uuden 
instrumentin kehittäjä

Emily Boge

Ennen varsinaista hallinnollista uraansa Emily 

työskenteli suuhygienistinä Manchesterissa, 

Iowassa (2003–2015). Hän on omistajana Think 

Big Dental -nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa 

kirjoittaja- ja luennoitsijapalveluita. Hän on Iowan 

Suuhygienistiliiton puheenjohtaja (2016–2017) 

sekä aktiivinen jäsen Yhdysvaltojen ammatillisissa 

järjestöissä ADHA:ssa ja AADH:ssa. Emily Boge 

on edistänyt suuhygienistin ammatin kehitystä  

monella eri tasolla. Hänelle on myönnetty ADHA 

Clinical Prize ja hän oli myös vuoden suuhygienisti 

Iowassa vuonna 2012. 

Uutuus!
Atula Mariam
Valmistettu lämpökäsitellystä 

ruostumattomasta teräksestä. 

36395 Atula Mariam, 1 kpl

Esittelyssä osastolla 2e21

55 e
*44,35 e

23 e
*18,55 e
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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

Healthy Smile

Tilaa vastaanotollesi nyt 
veloituksetta Healthy 
Smile-mainosmateriaalia!

Tutustumistarjous!

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

Esittelyssä 
osastolla 2e21

Sinä otat jäljennöksen,
me hoidamme loput!
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Tarjous 2 + 1
Tarjous 3 + 1

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

veloituksetta kaupan päälle.

Osta 3 x NANO-valkaisuliuska 
+ tahna -pakkausta, saat lisäksi 

yhden pakkauksen veloituksetta.

*24,19 e
30 e*40,32 e

50 e

*314,52 e
390 e

Uutuus!

NANO strips 
Käyttövalmiit valkaisuliuskat

6 % vetyperoksidia. 

Liukenevat suussa kokonaan 20 minuutissa.

30872 Valkaisustripsi, 28 kpl 

 + NANO Whitening -hammastahna, 14 ml

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

White Class PF 6 %
Vetyperoksidi 6 % kotivalkaisuun

Suosittu potilailla, jotka haluavat käyttää valkaisumuotteja 

mahdollisimman lyhyen ajan. Yksi tunti päivässä riittää hyvään 

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

käsittelyyn. Kaliumnitraatin ja fluorin lisäksi se sisältää kalsiumia 

sensitiivisyyden vähentämiseksi.

• sitkeä viskositeetti

• sisältää vettä yli 20 %

• sisältää kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia

• neutraali pH

• dokumentoidusti turvallinen ja tehokas

• täyttää EU:n kosmetiikkadirektiivin vaatimukset

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

 Sisältää: annostelukärjet 4 kpl ja 

 säilytyslaatikon muoteille

Whitewash

FGM 

Edullinen kerta-annoskoko!

* Arvonlisäveroton hinta
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Ultradent 

3 + 1   
Osta 3 kpl Opalescence PF 16 % tai PF 10% 

8 x 1,2 ml pakkauksia valintasi mukaan, saat lisäksi yhden 

Opalescence PF 8 x 1,2 ml pakkauksen veloituksetta.

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

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

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

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

3 + 1   
Osta 3  Econo kit -pakkausta Enamelast Walterberry Syringe 

tai Enamelast Walterberry Unit-Dose, 

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
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*6,45 e
8 e

Uutuus!
Transform |   Jäljennöslusikka

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Helpottaa 

jäljennöksen ottoa esimerkiksi, jos potilaalla epätavallisia peh-

mytkudosmuutoksia, luun muotoja tai hampaiden asentoja.

30636 Small, yläleuka

30634 Medium, yläleuka

30632 Large, yläleuka

30635 Small, alaleuka

30633 Medium, alaleuka

30631 Large, alaleuka

Uutuus!
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

TePe Easypick
Hammasvälien puhdistamisesta on nyt tehty helppoa. EasyPick

on kestävä ja joustava ja sopii monelle eri kohderyhmälle. 

Silikoninen pinta poistaa tehokkaasti plakkia ja tuntuu miellyttävältä 

ikenissä.

31154 EasyPick, oranssi, XS/S, 36 kpl

31155 EasyPick, turkoosi, M/L, 36 kpl

Hammasharjat
Supreme | Supreme Compact
Hammasharja aikuisille. Harjakset kahdessa tasossa. 

Kartiomainen harjaspäänkärki. Ergonominen luistamaton varsi. 

Soveltuu oikomiskojeiden puhdistukseen. Supreme Compact 

sopii pienen ja kartiomaisen harjaspään vuoksi lapsille ja 

aikuisille, jotka haluavat hieman pienemmän harjaspään. 

06910 Hammasharja Supreme, 1 kpl

30643 Hammasharja Supreme Compact, 1 kpl

Tulossa!
Tepe Gingival Gel
Tepe Gingival -geeli sisältää 0,2 % kloorheksidiiniä ja 0,32 % natriumfluori-

dia. Klooriheksidiini ehkäisee bakteeripeitteiden muodostumista ja fluori 

vahvistaa kiillettä sekä ehkäisee reikiintymistä. Geeli on helpoo annostella 

hammasväliharjan avulla ja koostumuksensa ansiosta se pysyy hyvin 

paikoillaan. Ei sisällä alkoholia, hankaavia aineita tai väriaineita. 

Plackers-hammaslankaimet

Hygieeninen. Ei rispaannu, seitsemän kertaa kestävämpi kuin 

tavallinen hammaslanka. Voidaan huuhdella ja käyttää uudelleen.

79513 Plackers Original, 12 x 40 kpl

32724 Plackers Twin, 12 x 35 kpl

32725 Plackers Grip, 12 x 35 kpl

39418 Plackers Sensitive, 12 x 36 kpl

31143  Plackers Orthopick, 6 x 24 kpl

31309  Plackers Kids, 12 x 28 kpl

33140  Plackers Micro Mint, 12 kpl 

TePe 

* Arvonlisäveroton hinta
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Yksilöllisesti lasermerkityt 
poratelineet vastaanotolle

Komet
Tehokkuutta vastaanotolle 
• Tukeva metallinen porateline kestää steriloinnin ja poranterät  

pysyvät paikoillaan pesun ja kuljetuksen aikana. Erinomainen  

esimerkiksi ulkoistettuun välinehuoltoon.

• Merkinnät esimerkiksi hoitohuone-, toimenpide tai hammaslääkäri-

kohtaisesti

• Poranterien tilaaminen ja tunnistaminen helpottuvat, kun  

tuotekoodit lasermerkitty poratelineeseen

• Poranterät helppo käsitellä ja pitää hygieenisesti järjestyksessä ja 

saatavilla hoitohuoneessa

Laadukkaat, 
tehokkaat ja 
kestävät 
Komet-porat
vastaanotolle

Salli® SwingFit 
Satulatuoli – aktiivista istumista 
monipuolisin säädöin

Sallin liikkuva istuin mukailee kehon liikkeitä ja erilaiset eteen 

ja sivulle tehtävät taivutukset vahvistavat alaselän, lantion 

alueen ja vatsan lihaksia. Kaksiosainen liikkumista mukaileva 

istuin aktivoi myös lantionpohjan lihaksia. 

Erikoisuutena on istuimen leveydensäätö, joten tuoli sopii 

hyvinkin erilaisten istujien tarpeisiin, myös kapealantioiselle 

istujalle. Erilaisten säätömahdollisuuksien vuoksi tuolia 

suositellaan yhden henkilön käyttöön, jotta tuolin käyttöönotto 

olisi mahdollisimman nopeaa.

•  kaksiosainen liikkuva istuin leveydensäädöllä

•  istuin nahkaa (16 väriä) tai keinonahkaa,  

kaasujousen väri kromi tai musta

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

•  takuu 5 vuotta (kysy 10 vuoden takuusta!)

Suomalainen. 

Se aito ja 

alkuperäinen 

satulatuoli.



27|  HAMMASVÄLINE  |  2017  |  Marras-joulukuun EXTRA

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 myös Espoon näyttelyssämme.

Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana. Esittelyssä osastolla 2d21
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Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

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.

Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!
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Uutuus!

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

Gentle Ceph
 

Kilpirauhassuoja (CTP) 
Todella kevyt 100 g painava suoja ei vaikuta häiritsevästi 

kuvaan, toisin kuin paksut röntgenkaulurit. Suoja asetetaan 

potilaan kaulalle, jossa tarkasti rajattu 1 mm paksu lyijylevy 

suojaa herkkää kilpirauhasta säteilyltä. Suoja saatavissa oikea- 

ja vasenkätisinä versioina riippuen kefalometriavarren 

suunnasta ja potilaan asettelutavasta kyseisellä laitteella.

Pikkuaivosuoja (ACC)
Suoja kiinnitetään kefalometriavarren asettelutappeihin. Eri laitevalmistajille löytyvät omat 

kiinnitysadapterinsa, mm. Sirona, Instrumentarium, Soredex, Kavo, Planmeca, Gendex ja Myray. 

Suoja ei häiritse kuvausta tai kuvan diagnosointia vaan diagnoosin kannalta merkittävät rakenteet 

ovat edelleen havaittavissa. Suoja tarvii asentaa vain kerran, jonka jälkeen se on aina valmiina. 

Suoja on 1 mm paksua lyijyä, joka suojaa aivoja turhalta säteilyltä. 

Suoja saatavissa oikea- ja vasenkätisinä versioina riippuen kefalometriavarren suunnasta.

Esittelyssä Hammaslääkäripäivillä osastolla 2d21

tai pyydä esittelyä jo nyt, puh. 010 588 6200

Röntgensuojat 
kefalometrikuvauksiin



Kokoa kätevä paketti!
BPR Swiss Super Port  
tai

Smart-Port Premium 
 +
kevyt ja vakaa kannettava potilastuoli Denta 
Chair 303 
 +
tehokas potilasvalaisin 
Sun Led

Nyt voit liikuttaa nopeasti ja kevyesti koko hoitoyksikön 

tuoleineen ja valaisimineen helposti potilaan luo.  

Kasaaminen vie vain hetken ja tehokas 

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

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

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

toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun yhtäaikaisessa 

käytössä. 

• Hiljainen (48 dB) ja helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen 

 käyttöön. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (220 l/min)

• Kevyt kuljettaa – 16 kg

Helppo kuljettaa kätevän kuljetuskärryn päällä, joka toimii myös tarveai-

nesäilönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla työskente-

lykorkeudella. 

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

heti valmis käyttöön. Vaivaton purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikromoottori, 

digitaalinen käyttöliittymä, 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille, 

sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, Satelec/EMS-hammaskiven-

poistajat. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin. Hygieenisesti sijoitetut vesi-

säiliöt.

BPR Swiss Super Port-hoitoyksikössä on kätevästi  

kaikki samassa. Tehokas imujärjestelmä 

ja tilaa tarvikkeille. Liitä vain sähköverkkoon 

ja laite on valmis käyttöön.

Tehokas paketti liikkuvaan hammashoitoon
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Uutuus!

Markkinoiden laajin 
kärkivalikoima! 

newtron P5 xs B-Led
Täydellinen hammaskivenpoistolaite 

Parempi näkyvyys, työskentelymukavuus ja suorituskyky! Tehoalueen mukaan värikoodatut kärjet. 

Markkinoiden laajin kärkivalikoima. Maksimiteho jopa 36 kHz. Todellinen tehopakkaus!

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

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

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

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

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

endotoimenpiteisiin. Steriloitavat värikoodatut avaimet helpottavat kärkien tehoalueen määritystä.  

Sisältää kärjet 1, H3 ja endoviilat K15/25 mm

Acteon Piezotome Cube
Siro, sileä ja tyylikäs piezokirurginen laite luukirurgiaan

DPSI tekniikka säätää tehoa automaattisesti vastuksen mukaan (-10 % - +30 %)

Intuitiivinen käyttöliittymä.

Tule tutustumaan Hammaslääkäripäivillä! 

Esittelyssä 
osastolla 2d21



Funktionaalinen design
Turvallisuutta ja helppoutta juurihoitoon
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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! 

Intego pro



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

Helppoutta endodontiaan 
INTEGO-malleihin voidaan ohjelmoida  

säädöt eri valmistajien endoneuloille, 
kierrosalueet ja vääntömomentti. Automaattinen 

takaisinpyörimismahdollisuus. Saatavana 
integroitu apexmittari, joka pysäyttää automaattisesti 

juurikanavaneulan. Resiprokatiiviset säädöt , jotka sopivat 
kaiklle resiproc-neuloille. Saatavana tehdasasetuksina tai ne 

voidaan myös  jälkiasentaa INTEGO- ja INTEGO PRO -malleihin.

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

Intego 
Ambi

Kätisyyden vaihto hetkessä  
ja ergonomisesti oikein. 

Vain  tuoli pysyy paikoillaan.  

INTEGO AMBI | Ambidextrous 
Pyörähtää 15 sekunnissa oikeakätisestä 

vasenkätiseksi tai toisinpäin ilman että 

tarvitset siihen lisätilaa. 

Lisäksi samat loistavat ominaisuudet 

kuin muissakin INTEGOissa. 

Tule ja tutustu INTEGOon  
Hammaslääkäripäivillä 

osasto 2d21
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Kuvantamiseen

ORTHOPHOS  SL

Loistavat  ominaisuudet
Kenttäkoot
5 x 5,5 cm:n, 8 x 8 cm:n ja 11 x 10 cm:n KKTT-kuvat.

 

Erittäin matalat säteilyannokset

Uskomaton tarkkuus, uudentyyppisellä DCS-sensorilla otettu 
kuva takaa erittäin selkeän kontrastin ja terävän kuvan.

Interaktiivinen terävä kerros (SL)
OPTG-leukakaarimuodon uudelleen määrittäminen ja potilaan asen-

tovirheiden aiheuttaman kuvavääristymän korjausmahdollisuus.

Helppo päivitettävyys. KKTT, isompi kenttäkoko, kefalo.

Orthophosissa on tarkka potilasasettelu ja ohjaava näyttö  
Intuitiivisen käyttöliittymän avulla kuvausohjelmien valinta on helppoa, opastaa 

kuvausparametrien ja -panelin valinnan. Kääntyvän peilin ja sähköisen 5-pistepään-

tuennan ansiosta potilaan asettelu on yksinkertaista ja nopeaa – ainutlaatuinen pu-

rutikku kertoo heti potilaan oikean pään asennon. Opastava Easy Pad -kosketusnäyttö 

ohjaa kuvantamisprosessia.

ORTHOPHOS SL 
tuo kuvantamisen uudelle tasolle! 

 

Mukana myös ortho-ohjelma oikomishoidon kuvauksiin. 
Low dose  – kuvan laatua menettämättä!
Tervetuloa tutustumaan ja vertaamaan  

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

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

ja  SIDEXIS 4 -ohjelmistojen kanssa.

Low dose
Kysy lisää!
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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 

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

Esittelyssä osastolla 2d21

Uusi ohjelma  

3D Endo– parempaa, turvallisempaa 
  ja nopeampaa juurenhoitoa
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CAD/CAM

paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CEREC
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. 

Avoin 
järjestelmä

Paljon enemmän.
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Paikkaushoitoon ja keramiaan

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

ja pitkälle automatisoidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

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

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

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

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

Nopeimmillaan keramiaa voidaan tehdä jopa alle 60 min istuntoajalla!

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

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

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

helpon ohjelmiston ja yksityiskohtaisen jyrsinnän ansiota. 

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

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

laajentaa käyttöä myöhemmin myös implanttiohjureihin sekä oikomisen jäljentämiseen.

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

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

jäljennöstarpeisiin.

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

peitasi vastaavat tuotteet eri valmistajilta. Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 

CERECillä parannat vastaanottosi 
paikkaushoidon laatua

Isot taka-alueen muovipaikat saadaan korvattua 

kestävämmällä keramialla helposti, nopeasti ja 

mukavammin myös potilaan näkökulmasta.

Markkinoiden monipuolisimmat indikaatio- ja 

laajin materiaalivalikoima inlaystä, taka-alueen 

zirkoniasiltoihin ja implanttikruunuihin. 

Kaikki tämä on mahdollista yhdessä istunnossa, 

ilman väliaikaisia paikkoja, perinteistä jäljennöstä 

ja useita käyntejä.

CEREC-järjestelmään voidaan liittää nyt myös 

markkinoiden nopein zirkonian sintrausuuni, 

jolla valmistat nyt myös zirkoniakruunut ja sillat 

omalla vastaanotollasi yhdellä istunnolla. Zir-

koniakruunujen sintrausaika on vain 10–15 min. 

Samalla uunilla tehdään zirkonian sintraus sekä 

kiiltopoltto, jonka kesto on n. 10 min.

Speed Fire  
– markkinoiden ainoa uuni, 

joka yhdistää sintrauksen 

ja kiiltopolton. 
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Implantologiaan Oikomishoitoon

Nyt CERECiä  voidaan hyödyntää 
myös oikomishoidossa!

Osana kokonaisvaltaista hoitoa CERECillä voidaan 

ottaa erittäin tarkat kokoleuan jäljennökset myös 

oikomishoitoa varten. 

Erillinen CEREC Ortho -ohjelma on itseohjaa-

va ja erittäin helppokäyttöinen. CEREC Ortho voidaan 

asentaa kaikkiin CEREC Omnicam-laitteisiin, mm. kä-

tevästi huoneesta toiseen siirreltävään CEREC Flexible 

-pakettiin (CEREC AF & Omnicam).

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös lukuisiin 

oikomisen suunnitteluohjelmistoihin,  kuten Invisalign.

Oikomishoito täydentää CERECin jo ennestään laajaa 

indikaatiolistaa, ja tarjoaa laajimmat indikaatiot help-

poon kokonaisvaltaiseen hoitoon potilaidesi hyväksi.

CEREC Guide 2

Innovatiivinen valinta. 
Helppo ja turvallinen 
tapa valmistaa poraoh-
juri –sekä lisäksi erittäin 
kustannustehokas. 

CERECissä on markkinoiden laajimmat indikaatiot digitaaliseen hammashoi-

toon. Samaa laitteistoa, jota käytät paikkaushoitoon voidaan käyttää myös 

implantologiaan.

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

CERECissä purennallisesti suunniteltu kruunu ja jäljennös saadaan siirettyä 

helposti Sironan Galaxis -implanttisuunnitteluohjelmistoon. Tämän perusteella 

tehdään implanttisuunnitelma, jossa huomioidaan aikasemmin suuunniteltu 

proteettinen lähtökohta.

CEREC Guide 2 - helppo ja turvallinen tapa valmistaa poraohjuri.
Implanttisuunnitelman perusteella valmistetaan poraohjuri, joka jyrsitään 

omalla vastaanotolla. Tällä saavutetaan paremmin asemoituja implantteja 

sekä parempia proteettisia lopputuloksia. Ohjurin hinnaksi tulee n. 60 euroa.

Tämä on nopea, helppo ja turvallinen tapa tehdä implanttikirurgiaa proteettis-

lähtöisesti omalla vastaanotolla. Kun implantti on asemoitu oikein, on lopulli-

nen kruunu helppo valmistaa CERECillä omalla vastaanotolla. Implanttikruunut 

saadaan tehtyä ruuvikiinnitteisenä implanttivalmistajien omien alkuperäisten 

titaanijatkeiden päälle. 

Nopea ja kustannustehokas tapa lopullisiin implanttikruunuihin.
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Digitaaliseen jäljentämiseen

Tarkat digitaaliset jäljennökset mahdollistavat potilaalle oikein istuvan protetiikan. 

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

Sirona on valmistanut suukameroita digitaaliseen jäljentämiseen jo 30 vuoden ajan.  

Sironan suukameroilla kuvatut työt on helppo lähettää myös hammasteknikolle valmistettavaksi, 

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

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

taalinen jäljennin ja siten loistava valinta vahvaa laboratorioyhteistyötä varten. 

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.

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

Tero Roine

Ota yhteyttä, niin kerron lisää. 
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VA STA ANOTON INTEGROITU IMPL ANTOLOGIA
Sironan ainutlaatuinen ja täydellinen järjestelmä vastaanoton intergoituun implantologiaan. Turvallinen, 

helppo ja kustannustehokas. Tämän ratkaisun ansiosta implantologia helpottuu ja tulee turvallisemmaksi, 

eikä ole enää mitään syytä miksi implantteja ei tehtäisi rutiinisti ohjatusti. Integoitu implantologia parantaa 

työnkulkua sekä lisää kustannustehokuutta vastaanotolla potilaittesi hyväksi.

Ensimmäinen askel on ottaa tarvittavat 

kuvat suunnitelmaa varten – CEREC-

jäljennös puuttuvan hampaan alueelta sekä 

3D-röntgenkuva implanttisuunnittelua 

varten. Tuleva implanttikruunu 

suunnitellaan purennallisesti oikein 

implanttisuunnitelmaa varten.

Proteettinen suunnitelma ja 3D-röntgenkuva 

yhdistetään implanttisuunnitteluohjelmassa. 

Implanttiporaohjuri valmistetaan tämän 

suunnitelman pohjalta, protetiikkalähtöisesti 

vastaanoton omalla jyrsimellä.

Implantointi pystytään nyt suorittamaan 

ohjatusti ja turvallisesti ilman komplikaatioita 

ja proteettisia ongelmia. Sironan 

CEREC Guide 2 on maailman nopein ja 

käytännöllisin  vastaanotolla valmistettava 

implanttiporaohjuri.

Viimeisenä vaiheena suunnitellaan 

implanttikruunu, jonka voit valmistaa 

helposti ja nopeasti vastaanotollasi omalla 

CEREC-laitteella. Lopullinen implanttikruunu 

tehdään ruuvikiinnitteisenä vastaanoton 

omalla jyrsimellä.

CEREC AC CEREC Omnicamilla 

ja CEREC Bluecamilla

GALILEOS, 

ORTHOPHOS SL 3D 

tai ORTHOPHOS XG 3D

GALILEOS-implanttiohjelmisto CEREC Guide 2 SICAT OPTIGUIDE CEREC-ohjelmisto CEREC MC XL -jyrsin-

yksikkö Premium Package

ENSIMMÄINEN KÄYNTI TOINEN KÄYNTI KOLMAS KÄYNTI

KUVAUS JA JÄLJENNÖS SUUNNITTELU IMPLANTOINTI PROTETIIKKA



Yhdistelmämuoviblokit
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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

Jyrsittävät blokit 

IPS e.max CAD MT
IPS Empress CAD

Laajin valikoima 
ensiluokkaisia 
materiaaleja ja 
tarvikkeita

Kysy lisää erikoismateriaaleista!   

Janne Ruokola, p. 050 310 8595

Kaija Rappu, p. 043 825 9475 (inLab)

Hyvä valikoima ja laatumerkit 
jyrsittäviä kiekot myös  laboratorioon

Brilliant Crios
Brilliant Crios on puhtaasti 

yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa 

kuin yhdistelmämuovia. Vaatii 

oman sidosaineen.

Top Dent Cerasmart by GC 
Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. Esteettisyys. 

Kruunut, inlay, onlay ja laminaatit.
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KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

KaVo OP 3D Pro
ammattilaistason 3-in-1-
järjestelmä 2D- ja 3D-kuvauk-
seen sekä kefalometriaan.

KaVo OP 3D Vision 
päivitettävissä oleva 3D-
röntgenjärjestelmä vaativiin 
käyttötarkoituksiin.

KaVo OP 3D 
tehokkain tapa aloittaa 
KaVo-3D-röntgenkuvantaminen.

KaVo DIAGNOcam™ 
innovatiivinen laite kariesdiag-
nostiikkaan, jossa käytetään  
 röntgensäteiden sijaan valoa.

KaVo ERGOcam™ One 
pieni intraoraalikamera, joka 
tekee suuren vaikutuksen.

KaVo Focus™ intraoraalirönt-
genjärjestelmä – pienikokoinen 
kuvauslaite, jolla voidaan ottaa 
kuvia läheltä potilasta.

KaVo Scan eXam™ 
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700 
intraoraalisensoritekniikka 
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.

KaVo Scandinavia | 194 84 Upplands Väsby, Ruotsi | +46 8-590 047 00 | info@kavo.se | www.kavo.com
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Integroitu ja optimoitu järjestelmä, jossa on saumaton työnkulku.

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

 hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja 

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun 

laboratorioita ja hammas lääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta 

go.kavo.com/fi/imgoverview

KV_16_17_0451_REV0_Portfolio-DTX-Ad_277x190mm_SCAN_FIN.indd   1 09.10.17   09:32

Kysy lisää ! 
 Laitemyynti

p. 010 588 6200
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KaVo Scandinavia | 194 84 Upplands Väsby, Ruotsi | +46 8-590 047 00 | info@kavo.se
www.kavo.com

Innovatiiviset

instrumentit

MASTER EXPERT SMART
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Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. KaVo-käsikappaleet 

perustuvat jatkuviin tuoteinnovaatioihin sekä tarkkaan ja asiantuntevaan valmistukseen, josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista tekniikkaa.

Tutustu innovatiivisiin KaVo-instrumentteihin. 
Pyydä esittelyä:
go.kavo.com/en/handpiecedemo

KV_16_17_0484_REV0_Innovative-Ad-Tip-On_277x190mm_FIN.indd   1 06.10.17   13:59

Hyödynnä 
instrumentti-

tarjous  
4 + 1

Kysy lisää 
p. 010 588 6200
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Hammashoidon aikana tehoimujärjestelmään joutuu iso määrä 

mikrobeja, sylkeä, verta sekä ajoittain jopa kudoksia. Imuletkut 

tulee puhdistaa ja desinfioida vähintään päivän päätteeksi. Puh-

distavalla desinfioinnilla edesautetaan myös imujärjestelmän py-

symistä moitteettomassa kunnossa.

Erisan Oxy+ on vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva 

desinfektioaine.  Se poistaa tehokkaasti imujärjestelmästä lian ja 

ennaltaehkäisee sakkaumien muodostumisen. 

Erisan Oxy+ on neutraali, hyvin materiaalimyötäinen tuote. Ve-

typeroksidipohjaisena desinfektioaineena Erisan Oxy+ tunkeutuu 

biofilmin läpi, edesauttaen imujärjestelmän päivittäistä puhdistu-

mista, jonka seurauksena imun tukkeutumisvaara vähenee ja yli-

määräisen huollon tarve poistuu. Viikoittain, joskus jopa päivittäin 

tehtävä sihtien puhdistaminen on myös tekijälle miellyttävämpää.

Erisan Oxy+ on jauhe, jonka käyttäjä itse aktivoi käyttönsä. Tuo-

te on pakattuna 50 g:n kerta-annospusseihin. Aktivointi tapahtuu, 

kun pussin sisältö kaadetaan 2 ½ litraan kädenlämpöistä, puhdas-

ta vesijohtovettä. Aktivoitumisaika on puoli tuntia. Tämän puolen 

tunnin aikana veteen liukeneva jauhe muuttuu vetyperoksidiksi ja 

Erisan Oxy+   | tehoimujärjestelmän 
ja valmiiden proteettisten töiden desinfektioaine

peretikkahapoksi. Tästä osoituksena veden pinnalle nousee vaahto 

ja liuos tuoksuu vetyperoksidille, joka itse asiassa on aktivoitumi-

sen yhteydessä muodostuvaa hiilidioksidin hajua. 

Liuos valmistetaan löyhästi suljettavaan astiaan, esim. 5 litran 

tyhjään, puhtaaseen kanisteriin. Löyhällä sulkemisella mahdol-

listetaan vapautuvan hiilidioksidin ja hapen pääsy pois astiasta. 

Puolessa tunnissa aktivoituminen on tapahtunut ja vedenpinnal-

le muodostunut vaahto on laskeutunut ja astiassa on lähes täysin 

hajuton tuote valmiiksi käytettäväksi. 

Käytännön vinkkinä, käyttöliuoksen valmistamisen voi aloittaa 

aamulla työpäivän alkaessa, näin vuoron päättyessä liuos on val-

mista käytettäväksi. Erillistä toisella desinfektioaineella suoritet-

tavaa viikoittaista desinfektiota ei tarvitse suorittaa. 

Erisan Oxy+:sta valmistettu käyttöliuos soveltuu myös valmiiden 

proteettisten töiden desinfiointiin. Erisan Oxy+ tuhoaa kaikki elo-

muotoiset taudinaiheuttajat sekä bakteeri-itiöt.

Hyvinvointia puhtaudesta!

Hydragel
Suojageeli instrumenteille

Uudistettu Hydragel on nyt 

koostumukseltaan läpikuultavan kirkas, 

erittäin miedosti tuoksuva geeli.

Soveltuu kaikille konepesun kestäville 

materiaaleille. 750 ml:n suihkepullo 

on riittoisa käytössä, ja se on myös 

ergonomisesti helppokäyttöinen. 

90055 Hydragel-suojageeli,  

 750 ml

Erisan Oxy+
Desinfektioaine laitteille, välineille ja pinnoille

Monikäyttöinen vetyperoksidiin ja peretikkahappoon 

perustuva desinfektioaine puhdistukseen ja 

desinfektioon. Tuote on pakattu annospusseihin 

granuloituna jauheena, jonka desinfektioteho 

aktivoituu vesiliuoksessa. Soveltuu myös 

herkille materiaaleille sekä hammas-

proteesien ja imulaitteiden desinfiointiin.

90047 Erisan Oxy+, 50 x 50 g

Hyvinvointia puhtaudesta
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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.

 
Selkeä näyttö ja 
käyttöliittymä!

Kansimalli myös 
ultraääni-
instrumenteille!

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

Uuden DAC Universalin löydät 
vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  p. 010 588 6200
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9 e
*7,26 e

9 e
*7,26 e

10 e
*8,06 e

39 e
*31,45 e

8 e
*6,45 e

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

1.  Aseta instrumentit 
MELAstore-Tray-
pesutarjottimelle.

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

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

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

Tule tutustumaan MELAGin kustannustehokkaaseen välinehuoltoket-
juun ja siihen kuinka vältät päivittäiset aikaa vievät turhat 
työvaiheet. Esittelyssä Hammaslääkäripäivillä osastolla 2d21.

Melag

Esittelyssä osastolla 2d21
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Välinehuolto

Melag

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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oikominen

TheraMon

TheraMon 
 
Irtokojeiden käytön ja hoidon seurantaan

TheraMon antaa tietoa, jota voidaan hyödyntää eri tavoin
Nyt voidaan esim. arvioida hoidon kestoa ja edistymistä sekä säästää rahaa ja resursseja 

keskeyttämällä ne hoidot, joissa kojetta ei käytetä riittävästi. Vastaavasti puutteet 

hoitosuunnittelussa tulevat esiin.

TheraMon koostuu vuosittaisesta lisenssistä, lukulaitteesta ja mikrosiruista. Ensimmäisen 

vuoden lisenssiin sisältyy lukulaite.  5 vuoden jälkeen sekä lukulaite ja käyttöoikeus jäävät 

ostajalle pysyvästi sisältäen myös tulevat päivitykset.

Siruissa (käyttöaika lähes 16 kk) on oma ID-tunnus, 

jolla tiedot ohjautuvat oikean potilaan tiedostoon.  

48990    TheraMon-vuosilisenssi, 1 kpl

48991     TheraMon-mikrosiru, 5 kpl 

Sagital first –
sagitaalisuus ensin
Mitäpä jos oikomishoidossa
• kokonaishoitoajat lyhenisivät, tavoitteena 11–15 kk

• potilaskäynnit vähenisivät 

• konsultoinnit helpottuisivat 

• osan hoitovaiheista voisi tehdä suuhygienisti 

• ”brakettiaika” lyhenee huomattavasti, jolloin dekalsifikaatioriski pienenee

Eikö tämä kaikki tarkoittaisi rahallista säästöä? 
Kaikki tämä on mahdollista vain muuttamalla hoitovaiheiden järjestystä 

ja aloittamalla hoidot korjaamalla purentasuhde ensin A I:ksi – SAGITAALISUUS ENSIN, 

mikä mahdollistuu käyttämällä Carriere Motion II ja III -aisoja 6oz ja 8oz  kumivetojen 

ja linguaalikaaren kanssa. A II2 --> A I vain 13 viikossa, jonka jälkeen voidaan suunnitella 

jatkohoito saavutetun tilanteen mukaan. 

Hoitoloissa on juhlittu, kun viimeinen Herbstin koje on purettu, sillä jatkossa näissä hoidoissa 

käytetään  Carriere Motion II -aisoja, mikä on potilaalle huomattavasti miellyttävämpää 

ja mikä parasta, hoito nopeutuu ja käyntejä tarvitaan vähemmän. Korvaa myös niskavedon.
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Laboratorioon

BEGO-
rankakurssi II

10 e
*8,06 e

9 e
*7,25 e

40 e
*32,26 e

100 e
*80,65 e

75 e
*60,48 e

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.

Vertex-akryylit

87389 Vertex-keittoakryyli, 1 kg, 76 e (*61,29 e)

23039 Vertex-keittoneste, 1 l, 50 e (*40,32 e)

23040 Vertex-kylmäakryyli, jauhe, 1 kg, pinkki, 95 e (*76,61 e)

81480 Vertex-kylmäneste, 1 l, 78 e (*62,90 e)

89468 Vertex-lusikkamateriaali, jauhe, 1 kg, 50 e (*40,32 e)

89470 Vertex-lusikkamateriaali, neste, 500 ml, 25 e (*20,16 e)

Alginaatit
21657 Hydrogum 5, 453 g

22729 Hydrocolor 5, 453 g

Hi-tray light Edentulous
Hi-tray light edentulous on anatomisesti muotoiltu kerta-

käyttöinen jäljennöslusikka. Materiaali jäykkää muovia.

23239 Hi-Tray Edentulous small upper, 12 kpl

23240 Hi-Tray Edentulous medium upper, 12 kpl

23241 Hi-Tray Edentulous large upper, 12 kpl

23242 Hi-Tray Edentulous small lower, 12 kpl

23243 Hi-Tray Edentulous medium lower, 12 kpl

23244 Hi-Tray Edentulous large lower, 12 kpl

Elite LC tray Round
Valokovetteinen lusikkalevy, jonka paranneltu muotoilu  

vähentää ylijäämämateriaalia. Helppo muotoilla, ei tahmaa.

23190 Elite LC tray ROUND pink

Elite Double
A-silikoni dublikointiin - erinomainen juoksevuus

23227 Elite Double 8, 1 kg + 1 kg

20930 Elite Double 22 Extra Fast 1 kg + 1 kg

Putty-silikonit
23022 Zetalabor putty 5 kg + 2 Indurent gel, 60 ml

20928 Titanium putty 5kg + Indurent gel, 60 ml

Elite Rock
22541 Elite Rock Cream, 25 kg, 130 e (*104,84 e)

22993 Elite Rock Sandy Brown, 25 kg, 130 e (*104,84 e)

23037 Elite Rock White 25 kg, 130 e (*104,84 e)

23122 Elite Master Desert Sand, 25 kg, 150 e (*120,97 e)

23229 Elite Master Sandy Brown, 25 kg, 150 e (*120,97 e)

Zhermack 

* Arvonlisäveroton hinta
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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 

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. 

HAMMA SL Ä ÄK ÄRIN VA STA ANOTTO ----------  >  < -----------L ABORATORIO

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
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1943 Hammasvälineen varasto sijaitsi liikkeen yhteydessä  Helsingissä Fabianinkadulla.  
Ellei tarviketilausta noudettu myymälästä, toimitettiin ne  perille lähialueiden hammas-
lääkäreille lähettivoimin. Tilaukset ja varastokirjapito hoitui samalla kertaa. 

Nyt keskusvarastomme sijaitsee Enköpingissä Ruotsissa ja laitetoimitukset lähtevät 
Vantaan varastolta. OIVA Omavarasto on joustava varastojärjestelmä vastaanotoille. 

Lähettitoimituksista  kätevään OIVA Omavarastoon 

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

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

TAMPERE | Sanna Liimatainen, 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.  

OIVA-järjestelmän oppii 3 minuutissa!
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1940-luvulla Hammasväline ja Korjaamo muuttivat Asema-aukio 2:seen ja 
asiakkaita palveltiin jo silloin puhelimitse. Ensimmäinen myymälä avattiin 
Pohjoisesplanadille, ja siellä asioivat – kuten tapana oli  – hammaslääkärit itse. 
1970-luvulla Hammasvälineen siirryttyä Oriolan yhteyteen siirrettiin myös 
huoltotoiminnot Oriolan huollon yhteyteen Espoon Mankkaalle.   
 
2007 lähtien Hammasväline on kuulunut pohjoismaisseen Lifco Dental Groupiin. 
Tekninen palvelu ja huolto  toimii omissa tiloissa Porttikaari 20:ssa Vantaalla ja 
Espoon toimisto Mankkaalla Orionintie 5:ssä. Hammasvälineen huolto palvelee 
koko Suomessa ja paikallistoimistot sijaitsevat  Turussa, Tampereella, Kuopiossa, 
Joensuussa, Seinäjoella ja Oulussa. 

Hammasvälineen ensimmäinen toimipiste aloitti toimintansa syksyllä 1937 
Fabianinkatu 8:ssa Helsingissä yhden huoneen huoneistossa ja huoltopaja 
samassa osoitteessa pihan toisella puolella. Joulukuussa 1937 Hammaslääkä-
ripäivien yhteydessä pidettiin jo ensimmäinen tuotenäyttelykin.   

Sota-aika toi oman lisänsä tuotteiden saatavuuteen ja toimituksiin.
Ensimmäinen hoitokonelähetys sodan aikana upposi laivan osuttua miinaan. 
Koneet nostettiin hylystä, kunnostettiin ja myytiin merivaurioisina. 
Sodan ja pommitusten jäljiltä laitetoimituksia oli hankala saada koko 
Euroopasta. Seuraava hoitokonetoimitus Suomeen saatiin Siemensilta 
Saksasta vasta vuonna 1952.

Pienestä pajasta maanlaajuiseksi huoltopalveluksi ja tekniseksi tueksi 
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tekninen palvelu & huolto

KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

LEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

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

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa ja käytämme tehtaiden alkuperäis-

osia.  Ammattitaitomme takaa, että laitteesi toimivat ja että huollot tehdään kokonaisedullisesti. 

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

Kun valitset Hammasvälineen 

yhteistyökumpaniksesi voit luottaa 

siihen, että vastaanottosi aukeaa 

sovittuna päivänä, ja voit aloittaa potilastyön 

suunnitelmiesi mukaan.

Hammasväline on rakentanut satoja vastaanottoja 

historiansa aikana. Hoidamme vastaanoton suunnittelun 

rautaisella ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella. 

Pystymme neuvomaan niin tilojen valinassa kuin teknisissä ratkaisuissakin.  

Samalla osaamisella autamme sinua löytämään juuri oikeat laitteet omiin tarpeisiisi. 

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

Kun vastaanottosi on valmis, koulutamme henkilökuntasi niin, että he 

osaavat käyttää toimittamiamme laitteita. 

Tarjoamme lisäksi rahoitusratkaisuja laitteiden hankintaan 

yhteistyökummpaneidemme kautta.  

vastaanoton suunnittelu
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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

Hammashoidon ammattilaisille:
kauppa.hammasvaline.fi

Nyt löydät verkkokaupastamme myös 

>  laitteet ja niiden tarvikkeet 
> tuotekorteilla näkyvissä aiheeseen liittyvät youtube-videot

Tarvitsetko tilaamisen yhteydessä enemmän lisätietoja? 
Kysy lisää ja avaa chat-palvelumme, avoinna ma-pe kello 8–16!

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



MICHAEL MONROE

varaa lippusi nyt!
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ravintola Kaarle xii, Kasarmikatu 40, 00130 Helsinki

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

Ilmoittautumiset kotisivuillamme www.hammasvaline.fi

Syvennä tietouttasi 

peri-implantiitista, 

suun omahoidon välineistä 

ja resiini-infiltraatiosta

Suun Terveys - Oral Health 2017 

STAL ry mahdollistaa yhdessä Tepen ja Hammasvälineen kanssa maksuttoman 

luentokokonaisuuden kaikille suun terveydenhuollon hoitohenkilöstölle. 

Tule kuulemaan mielenkiintoisia ja kansainvälisiä luentoja peri-implantiitista 

sekä implanttihampaiden omahoitoon tarkoitetuista tuotteista sekä resiini-

infiltraatiosta alkavien kariesleesioiden hoidossa. Luentotapahtuma pidetään 

Messukeskuksessa Suun Terveys 2017 -tapahtuman ja Hammaslääkäripäivien 

yhteydessä. Tepe tarjoaa kaikille osallistujille tuotekassit, jotka sisältävät runsaasti 

heidän laadukkaita omahoidon tuotteitaan. Luennolle osallistuminen oikeuttaa 

myös Hammaslääkäripäivien näyttelyyn osallistumisen torstaina 23.11.2017.

Torstai 23.11.2017 
Messukeskus, Kokoustamo,  Auditorio 201

13:00–13:45 Preventing peri-implantitis; Karin Karlsson, RDH, 

  Key Account Manager Dental, Tepe Nordic Ab

13:45–14:30  Implant maintenance by TePe; Karin Karlsson 

14:30–15:00  Tauko

15:00–15:45  Resiini-infiltraatiohoito suuhygienistin näkökulmasta; 

  SHG Sara Niilivuo; Hammasväline

15:45-16:30  Onnistunut jauhepuhdistus – suuhygienistin paras käyntikortti; 

  SHG Sara Niilivuo; Hammasväline

Lisätietoja:  www.stal.fi/denstal (Paikkoja rajoitetusti. Maksuton osallistuminen. 

Tilaisuus on tarkoitettu valmistuneille ammattilaisille (ei opiskelijoille).

Luentokielet: englanti (selkokielinen) ja suomi. 
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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.

Oletko kiinnostunut matkasta 
BISCOlle ja Chicago Midwinter 
Meetingiin?
19.–25.2.2018 | Chicago, Yhdysvallat

Lennot 

19.2. Helsinki–Lontoo AY1331 klo 8.00–9.10

19.2. Lontoo–Chicago AA 047 klo 11.50–14.45

24.2. Chicago–Lontoo AA 046 klo 22.00–11.35

25.2. Lontoo–Helsinki AY1334 klo 13.35–18.30

 

Lisätiedot

Hannele Nokia, hannele.nokia@hammasvaline.fi

tai ilmoittautumiset@hammasvaline.fi

Matka toteutaan mikäli ryhmäkoko, noin 15 

osallistujaa, täyttyy. Matka on tarkoitettu 

hammasalan ammattilaisille.

Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta pois-

jäännistä veloitamme kurssimaksun. 

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

teknikoille ja erikoishammasteknikoille ranka-

proteesien jatkokurssin. Kurssi on tarkoitettu jo 

rankoja tehneille teknikoille ammattitaitonsa 

laajentamiseksi. Kouluttaja on Heiko Wollschlä-

ger, opetuskielenä englanti.  

Kurssin hinta 920 euroa (sis. alv). Lisätietoja: 

Kaija Rappu, kaija.rappu@hammasvaline.fi

 
Hyvä juurikanavan avaus,
laajennus ja täyttö 
29.11.2017 | Joensuu
Luennoitsijana EHL Riikka Mattila.

Hyvän juurihoidon edellytyksenä on onnistunut 

juurikanavien avaus ja laajennus oikeaan pituu-

teen, huolellinen juurikanaviston desinfiointi 

ja tiivis täyttö sekä aseptinen työskentely koko 

juurihoidon ajan. Luennolla tutustumme uuden 

2Shape-neulamenetelmän laajentamismahdol-

lisuuksiin sekä kertaamme huuhteluaineet ja 

niiden käyttötavat. Lisäksi käymme läpi erilaisia 

vinkkejä kofferdamin käytössä. 

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

 

Edelweiss-kurssi 
8.12.2017 | Espoo
Luennoitsija Claudio Novelli. Kurssikieli englan-

ti. DIRECT VENEER on yhdistelmämuovilami-

naatti, joka nousee kärkijoukkoon modernissa 

vähäistä preparointia vaativassa esteettisessä 

hoidossa. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut 

mahdollista valmistaa valmiiksi muotoiltua 

laminaattia potilaalle yhdellä hoitokerralla 

hampaan luonnollisessa sävymaailmassa.  

Laminaatti säästää hammaslääkärin aikaa ja 

on samalla potilaalle taloudellinen vaihtoehto 

tavanomaisen keraamisen laminaatin sijaan.

Kurssin hinta 150 euroa (alv 0%). 

CEREC Advanced -kursseja
Kouluttajana HLL Marko Ahonen

Hands-on-kursseilla jokainen pääsee suunnitte-

lemaan ohjatusti yleisimpiä tapauksia. Koko työ 

käydään läpi jäljennöksestä ja suunnittelusta, 

tekniseen työhön ja kiinnitykseen.

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 5
15.12.2017 | Espoo
Invisalign kalvo-oikominen

CEREC Advanced 3
11.–12.1.2018 | Espoo
Etualue ja estetiikka

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

info@cerecfinland.fi ja www.cerecfinland.fi/

koulutukset

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...


