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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
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Tammi-helmikuun 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.  

Innovaatio implantointiin 
Cerec Guide 2  
Orthophos SL 3D:n kuvat sekä CEREC-
järjestelmän työkalu CEREC Guide 2  tarjoavat 
kustannustehokkaan ja nopean työnkulun sekä 
turvallisuutta ja huipputarkkuutta implantin 
asetteluun,  lisää sivuilla 10–11.

Innovaatio oikomiseen

Cerec Ortho  
Digitaaliset 3D-järjestelmät – kuvantamislaitteet 
sekä CEREC tarjoavat tarkempaa kuvaa ja dataa 
oikomishoidon suunnitteluun ja hoitoon.  
Lue lisää sivulla 9. 

 

Uutta paikkaushoitoon Astekilta

ProMatrix
Kätevät kertakäyttöiset matriisinauhat, tekevät 

matriisin asettamisesta on entistä helpompaa.

Transform 
Astekilta löytyvät myös uudet ympäristöystävälliset 
ja yksilöllisesti muotoiltavat Transform-jäljennös- 
lusikat. Lue lisää sivulta 38.

Uutta kuvantamiseen 

Kavon tuoteperhe  
 

Kavon kuvantamislaiteperhe on uudistunut 
viime vuoden aikana. Tutustu laajentuneeseen 
valikoimaan. Voit löytää monta tuttua hyvää 
ominaisuutta! Sivut 16–17.

Turvallisesti ja tarkemmin...
Digitaalisen kuvantamisen  ja 3D-järjestelmien kehittäminen  

on parantanut diagnostiikkaa ja sen tarkkuutta, helpottanut hoidon  

suunnittelua ja sitä kautta tuonut myös turvallisuutta hoitoihin. 

Korkeasta laadusta tunnetut Soredexin ja Instrumentariumin kuvantamisjärjestelmät ovat nyt 

Kavo-kuvantamistuotteita uusilla nimillä, mistä muutoksesta lisää sivuilla 16–17. Dentsply Sironan kuvanta-

mis- ja cad/cam-järjestelmäkehitys on harpannut jälleen uusia askeleita. Orthophos SL 3D:n 

integroiminen Sidexis 4 -datanhallintaan sekä CEREC-järjestelmiin tuo aivan uudenlaisia työnkulkuja  ja turval-

lisia mahdollisuuksia mm.  juurihoitoon 3D Endo (s. 5),  oikomiseen CEREC Ortho (s. 8–9) sekä implantologiaan 

(sivut 10–11). Yksi näistä uusista kustannustehokkaista ja tarkoista työkaluista on implanttiporaohjuri CEREC 
Guide 2, joka ansaitusti sai Innovaatio 2017 kunniamaininnan viime Hammaslääkäripäivillä. 

 
Bioaktiivisuus on ominaisuus, johon hammashoitotuotteiden valmistajat panostavat.  Bioaktiisia tuotteita 

myös tutkitaan paljon. Tällaisessa kotimaisessa vasta valmistuneessa yliopistotutkimuksesssa Top Dent ACTIVA 
Bioactive Restorative -täyteaine sai erittäin hyvän arvion verrokkituotteisiin nähden. Tästä tutkimuksesta ja 

sen tuloksista saat lisätietoja mm. asiakapalvelustamme p. 010 588 6100 tai alueesi edustajalta.  

Myös Bisco panostaa vahvasti  tuotekehitykseen, minkä ansiosta tavoitteet ovat toimivuudessa, laadussa 

ja nyt myös bioaktiivisuudessa , kuten  Biscon uusissa TheraCal LC - ja TheraCem-tuotteissa.  

Kameleonttiefekti on toinen täyteaineissa suosittu ominaisuus, joka toimiikin erinomaisesti  hyvän vastaan-

oton saaneissa SDIn täyteaineissa – Aura Bulk Filliä tarvitaan vain yksi ainut sävy ja Aura eASY -yhdistelmä-

muovia vain 4 sävyä (sivu 28).  
 

Kevättä kohti mennään ja uusia innovaatiota sekä entistä turvallisempia tuotteita on luvassa jälleen.

Yhteistyöterveisin

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy
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Low dose
Kysy lisää!

Orthophos SL:n tekniset ominaisuudet  ovat erinomaiset ja säteilyannokset erittäin matalia.

Low dose  – kuvan laatua menettämättä!

Helppo päivitettävyys. KKTT, isompi kenttäkoko, kefalo. 

Kuva on spesifisen tarkka, mikä  on ensiarvoisen tärkeää mm. juurihoito- ja implantti-

diagnostiikassa. Se tuo varmuutta hoitoon sekä parantaa olennaisesti myös potilasturvallisuutta.

Uudentyyppisellä DCS-sensorilla otettu kuva takaa erittäin selkeän kontrastin ja terävän kuvan. 

Kenttäkoot | 5 x 5,5 cm:n, 8 x 8 cm:n ja 11 x 10 cm:n KKTT-kuvat. Interaktiivinen terävä kerros (SL).

OPTG-leukakaarimuodon uudelleen määrittäminen ja potilaan asentovirheiden aiheuttaman 

kuvavääristymän korjausmahdollisuus.

Tervetuloa tutustumaan ja vertaamaan markkinoiden muihin laitteisiin. 

Soita ja kysy lisää, p. 010 588 6200

Orthophos SL on loistavasti yhteensopiva mm. CERECin, 3D ENDOn, CEREC Orthon ja SIDEXIS 4 

-ohjelmistojen kanssa. Se on olennainen osa turvallista  työketjua. 

Tutustu integroidun kuvantamisen 
mahdollisuuksiin ja etuihin >>  

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

on helppoa, opastaa kuvausparametrien ja -panelin valinnan. 

Kääntyvän peilin ja sähköisen 5-pistepääntuennan ansiosta 

potilaan asettelu on yksinkertaista ja nopeaa – ainutlaatuinen 

purutikku kertoo heti potilaan oikean pään asennon. Opastava 

Easy Pad -kosketusnäyttö ohjaa kuvantamisprosessia.

ORTHOPHOS  SL
Siirry kuvantamisen uudelle tasolle!
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Kuvantamiseen

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 -kuvanta-

mistiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja 

selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsitte-

lyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa kaikkia 

Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vas-

taanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä 

implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin 

ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

SIDEXIS 4 tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digi-

taalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa (kuten 

CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edel-

lyttämät suunnittelustandardit.

+ SIDEXIS 4

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS  SL

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

DATAN HALLINTAK UVANTAMINEN1. 2.
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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

Uusi ohjelma  

3D Endo – parempaa, 
turvallisempaa ja
nopeampaa juurenhoitoa

3D Endo

SUUNNITTELU HOITO

Juurenhoitoviilat

CEREC Guide 2

SICAT Optisleep

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air

SICAT Function

3. 4.
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CAD/CAM

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

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. 
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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. 

CONNECT



CONNECT

Voit hankkia vastaanotollesi pelkän 

skannerin digitaalisen jäljennöksen 

tekemiseen.
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Digitaaliseen jäljentämiseen Oikomishoitoon

Tarkat digitaaliset jäljennökset mahdollistavat potilaalle oikein istuvan protetiikan. 

Tarvitset vain skannerin ja Connect-portaalin tai lähetä mallit 
avoimessa STL-tiedostomuodossa digitaaliseen laboratorioon.

Dentsply 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. Myös jokainen CEREC-järjestelmä on jo itsessään 

myös digitaalinen jäljennin ja siten loistava valinta vahvaa laboratorioyhteistyötä varten. 

Nyt CERECiä  on helppo hyödyntää  
myös oikomishoidossa!

Osana kokonaisvaltaista hoitoa CERECillä voidaan ottaa 

erittäin tarkat kokoleuan jäljennökset myös oikomishoitoa varten. 

Erillinen CEREC Ortho -ohjelma on itseohjaava ja erittäin helppokäyttöinen. 

CEREC Ortho voidaan asentaa kaikkiin CEREC Omnicam-laitteisiin, mm. kätevästi 

huoneesta toiseen siirreltävään CEREC Flexible -pakettiin (CEREC AF & Omnicam).

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös lukuisiin oikomisen suunnittelu-

ohjelmistoihin,  kuten Invisalign.

Oikomishoito täydentää CERECin jo ennestään laajaa indikaatiolistaa, ja tarjoaa 

laajimmat indikaatiot helppoon kokonaisvaltaiseen hoitoon potilaidesi hyväksi.
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CEREC ORTHO

DIGITA ALINEN TYÖNK ULK U
Helppo, nopea ja digitaalinen – nämä sanat kuvaavat CEREC Orthoa. Intraoraalijäljentämisestä aina lopullisiin oikomiskojeisiin, jokainen vaihe on 

intuitiivinen, eri vaiheisiin muokkautuva sekä mukava sinulle, hoitohenkilökunnalle sekä potilaillesi. Skannaus tehdään erittäin kehittyneellä  

CEREC Omnicam -suukameralla: Digitaalinen jäljennös ei ole ainoastaan nopeaa ja hauskaa sinulle sekä henkilökunnallesi, myös potilaasi hyö-

tyvät jäljentämisen mukavuudesta ilman perinteisiä jäljennösaineita. CEREC Ortho -ohjelmiston avulla jäljennökset ovat saatavilla heti skanna-

uksen jälkeen, ja integroitu mallien analyysi kertoo nopeasti kliinisen informaation, jonka tarvitset optimaaliseen hoitoon. Analyysin tekeminen 

on nopeaa ja helppoa, ja sen voi tehdä myös joku toinen hoitavasta henkilökunnasta, ja siitä tulee osa digitaalista jäljennöstä. Tämä mahdollistaa 

keskittymisen potilaaseen ja hoidon suunnitteluun ennen kuin tilaat halutun hoitomenetelmän hammasteknikolta tai suoraan digitaalisesti eri 

valmistajilta.

• Intaoraalijäljennös on nopea ja sen voi 

ottaa myös joku muu hammashoidon 

ammattilainen.

• Aina luotettava ja tarkka jäljennös ohja-

tun skannauksen ansiosta.

• Ergonominen käsiteltävä, puuteriton ja 

värillinen CEREC Omnicam-suukamera.

• Potilaasi säästyvät perinteisiltä jäljen-

nösaineilta.

• Välitön hoidon arviointi sekä integroi-

tu mallien analyysi ovat osa skanna-

usta ja säästävät sinun ja potilaittesi 

aikaa.

• Fyysisten mallien 3D-printtaus perin-

teisiä oikomiskojeita varten.

• Datan siirto hammasteknikolle, 

yhteistyöohjelmistoja tai kolmannen 

osapuolen suunnittelua varten.

HELPPO: JÄLJENNÖS NOPEA: ANALYYSI DIGITAALINEN: MALLIEN SIIRTO

Saumaton mallien 
vienti

Oikomiskalvot

Fyysiset mallit

Uniapneakojeet

Linguaaliset 
oikomiskojeet

Retentiokiskot

Sementointi-
avustimet

Mallien vienti 
yhteistyö-
ohjelmiin
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CEREC  |  TURVALLINEN JA TARKK A IMPLANTTIKIRURGIA...

2. Suunnitelma
Galileos-implanttiohjelma yhdistää proteettisen suunnitel-

man sekä röntgendatan helposti muutamalla hiiren painal-

luksella. Näillä tiedoilla tehdään implanttisuunnitelma sekä 

valmistetaan kirurginen poraohjuri.

3. Implantointi
Implantti saadaan asennettua turvallisesti ja tarkasti poraoh-

jurin avulla. Tämä työnkulku tarjoaa kustannustehokkaan ja 

maailman nopeimmin valmistetun implanttiporaohjurin.

CEREC

CEREC GUIDE 2

ORTHOPHOS SL 3D

SIDEXIS 4

1. Digitaalinen jäljennös ja röntgenkuvaus
Potilaasta otetaan tarvittavat tiedot: digitaalinen jäljennös hampaistosta proteettista 

suunnitelmaa varten sekä KKTT-kuva kirurgista poraohjurisuunnitelmaa varten.

+

Implanttisuunnitelmasta implantin asennukseen ja siitä 
aina lopulliseen implanttikruunuun, CEREC-järjestelmä 
mahdollistaa koko implanttihoidon omalla vastaanotollasi.
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CEREC  |  TURVALLINEN JA TARKK A IMPLANTTIKIRURGIA... . . .ON MAHDOLLISTA YHDELL Ä HOITOK ÄYNNILL Ä

4. Digitaalinen jäljennös
CEREC Omnicam -suukameralla voidaan ottaa myös digitaalisia implantti-

jäljennöksiä, mikä säästää aikaa sekä potilasta epämiellyttävältä jäljennös-

lusikalta. Tarkka 3D-jäljennös luonnollisissa väreissä tekee skannaamisesta 

helpompaa, havainnollisempaa sekä ergonomisempaa kuin koskaan ennen.

5. Suunnittelu
CEREC-ohjelmisto analysoi koko jäljennöksen ja käyttää tätä luodakseen 

proteettisen suunnitelman. Abutmentit ja kruunut saadaan suunniteltua 

helposti yhdellä kertaa.

6. Jyrsintä/hionta
CEREC hionta- sekä jyrsintäyksikkö ja CEREC-ohjelmisto ovat täydellinen 

pari. Riippuen indikaatiosta, käytetettävissä on erittäin laaja materiaalikirjo 

väliaikaisista ratkaisuista aina lopullisiin implanttikruunuihin. 

7. Sintraus ja viimeistely
Maailman nopein ja pienin sintrausuuni CEREC Speedfire sintraa 

zirkoniakruunut ja abutmentit n. 24 minuutissa.

CERECin avulla myös implanttiproteetiikka on hallussasi. Yhdellä 

suunnitteluvaiheella voit valmistaa yksilölliset implanttiabutmentit ja 

kruunut tai ruuvikiinnitteiset implanttikruunut. 

Voit valita materiaalit erittäin laajasta kirjosta väliaikaisista materiaaleista 

aina lopullisiin ratkaisuihin. Tuloksena voit tarjota potilaillesi aina yksilöllisen 

ja parhaiten sopivan ratkaisun, täydellisellä lopputuloksella.

CEREC-järjestelmä on helppo räätälöidä 
juuri sinun vastaanottosi tarpeiden mukaan. 

Silloinkin kun harkitset vaikkapa  tarkkaa  ja helppoa 
skannausjärjestelmää digitaalisen jäljentämiseen 
tai jämäkämpää järjestelmää implantointiin. 

CERECin avulla teet kätevästi myös  paikkaushoidon 
– täydellisesti istuvat kruunut sekä inlayt ja onlayt. 

Janne Ruokola
myyntipäällikkö 

CAD/CAM-järjestelmät

p . 050 310 8595

Esa Apajasaari
myyntispesialisti 

CAD/CAM-järjestelmät
p . 050 310 8581

Haluatko tietää 
enemmän? 

Soita meille, niin 
kerromme lisää.
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CEREC CLUB
NIILLE, JOILLE UUSIN EI OLE RIITTÄVÄ

Turvallisuutta jokaiseen päivään | CEREC Club -jäsenenä olet askeleen edellä: hyödyt uu-

simmista CEREC innovaatioista, katat hankintasi turvallisesti ja kehität sitä helposti. Sinun 

investointisi on automaattisesti ajan tasalla.

Celtra Duo
Lithiumsilikaattiaihio. Vahvistettu zirkonialla 

(10 %). Käyttöindikaatiot: kruunut, inlayt, 

onlayt ja laminaatit. Voidaan kiillottaa 

suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit peruspaikkaukseen

Keramiablokit implantologiaan

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

Meiltä laajin valikoima 
ensiluokkaisia Cerec- 
ja inLab-materiaaleja 
ja tarvikkeita

CEREC Club 1–3
Liittyminen 30 pv asennuksesta

• Laajennettu varaosatakuu

• Kolme vuosihuoltovaraosapakettia

• CEREC ja option CEREC Premium 

ohjelmat ja päivitykset

CEREC Club 4–6
• Päivitys PC-tietokone

• Kolme vuosihuoltovaraosapakettia

• CEREC ja optiona CEREC Premium 

ohjelmat ja päivitykset

CEREC Club 7–9
• CEREC ja optiona CEREC 

 Premium ohjelmat ja päivitykset

Pysy kehityksen kärjessä
Kolmen vuoden jäsenyyksillä saat päivitykset ja uudet 

ohjelmat sekä erityistakuun koko laitteiston elinkaa-

ren ajan. Lisäosilla voit täydentää laitteistoasi, CEREC 

Club -jäsenenä saat nämä alennetuin hinnoin.

SINUN E TUSI

Uusimmat innovaatiot
CEREC ja CEREC Premium -päivitykset ja uudet ohjelmat

Turvaa investointisi
Laajennettu varaosatakuu, PC-päivitykset

Rahalle vastinetta
Koko elikaaren kattava tuki CEREC-laitteellesi

* Arvonlisäveroton hinta



Yhdistelmämuoviblokit
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Laboratorioon

205 e
*165,32 e

Meiltä laajin valikoima 
ensiluokkaisia Cerec- 
ja inLab-materiaaleja 
ja tarvikkeita

Hyvä valikoima ja laatumerkit 
jyrsittävät kiekot myös  laboratorioon

Brilliant Crios
Brilliant Crios on puhtaasti yhdistelmä-

muovia oleva blokki. Sitä voidaan hioa ja 

kiillottaa kuin yhdistelmämuovia. 

Vaatii oman sidosaineen.

eCement
Täydellinen pakkaus! Sisältää kaikki hampaan ja posliinipinnan 

käsittelemiseen tarvittavat materiaalit. Z-Prime Plus lisättynä 

sopii kaikkeen sementointiin. Universaali ja monipuolinen.

38960 eCement System Kit

Laajaan cad/cam-tarvikevalikoimaamme kuuluvat 

mm. nämä valmistajat. 

Top Dent Cerasmart by GC 
Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. Esteettisyys. 

Kruunut, inlay, onlay ja laminaatit.

uutta! 

Grandio Blocs 
Nanohybridi komposiittiblokki. 

Erinomainen taivutuslujuus ja kulumis-

kestävyys. Korkea filleripitoisuus. 

Yhteensopiva yleisesti saatavilla 

olevien laitteiden kanssa. 

Laboratoriotarvikemyyjä 

Jaana Ahlroth (tilaukset)  >>

<< Aluepäällikkö Kaija Rappu  

p. 043 825 9475

(tuotetiedustelut)

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

Lataa uusin  CEREC & inLab -tarvikeluettelo kotisivuiltamme 

tai pyydä asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100



UUTUUS

VAHVIN LUOKASSAAN

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

Poikkeuksellisen luja blokkimateriaali CAD / CAM-työskentelyyn

• Korkein filleripitoisuus (86 %-painoprosenttinen)  
 pitkäaikaisiin, kestäviin restauraatioihin

• Muistuttaa luonnollista hammasta täydellisesti

• Erinomainen taivutuslujuus ja kulumiskestävvyys

• Voidaan kiillottaa ja korjata optimaalisesti

• Perustuu nanohybriditeknologiaan

• Kaksi kokoa ja yksitoista sävyä

blocs

VAHVIN  
LUOKASSAAN

VOCO_Hammasväline Extra Mag_1217_Grandio blocs_297x210.indd   1 13.12.2017   11:04:59
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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



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
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KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.
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ammattilaistason 3-in-1-
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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 
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suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.
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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
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Danaherin omistamat brändit Instrumentarium 
Imaging ja Soredex on sulautettu vuoden 2017 
aikana käsikappaleistaan ja hoitokoneistaan 
tunnetun KaVo-tuotebrändin alle ja tutut, hyvät 
kuvantamistuotteet ovat samalla nimetty 
uudelleen ja ulkoasukin on stailattu uudelleen. 
Kuvantamisohjelmistona toimii Cliniview, joka 
saa vuonna 2018 uuden seuraajan,  DTX Studion. 
Kuvantamislaitteiden tuotekehitys ja valmistus 

pysyvät Suomessa. 

Tuttu panoraamalaite Novus e on nyt nimellä Kavo OP2D. Tässä 

2D orthopantomograph -laitteessa (OP2D)  on mm. erittäin nopea 

panoraamakuvatamisohjelma sisältäen erilliset aikuis-, lapsi-, leu-

kanivel sekä extraoraali bitewing -ohjelmat. 

Hammaslääketiedepäivillä 2017 uusimpana extraoraalilaitteena 

esiteltiin Kavo OP 3D. Laite on helppokäyttöinen ja uudentyyppi-

sen intutiivisen käyttöliittymän avulla, käyttäjä valitsee KKTT-ku-

Kavon uudet kuvantamislaitteet
vauksessa ne hampaat, jotka halutaan kuvata, minkä jälkeen laite 

ehdottaa kyseiseen kuvaustarpeeseen sopivan KKTT-kenttäkoon. 

OP 3D -laite on nimensä mukaisesti KKTT-laite ja kenttäkokoja on 

neljä: 5x5, 6x9, 9x11, 9x14 cm. Laitteessa luonnollisesti mukana OPTG 

ja lisävarusteinen kefaloyksikkö. Käyttöliittymä ja ohjelmavalinta 

ovat ohjaustietokoneessa.

Kavo OP 3D Pro, entiseltä nimeltään Instrumentarium OP 300 

Maxio / Cranex 3Dx  on ominaisuuksiltaan OPTG/Ceph/3D.  KKTT-

kenttäkokoja on 5, joista suurin on 13x15 cm ja pienin 5x5 cm. 

Orthopantomograph-kuvauksessa käyttäjä voi valita joko mo-

nikerrosnäkymän tai yksittäisen teräväkerrosnäkymän (OTRHO-

focus TM). Kavo OP 3D Prossa on yhdeksän panoraamaohjelmaa 

ja kuvauksissa voidaan käyttää automaattista valotustekniikkaa 

halutun potilaskoon mukaan, jolloin hyödynnetään optimoidut, 

potilaskohtaiset annostasot ALARA-periaatteen mukaisesti (As Low 

As Reasonably Achievable).  

Intraoraalikuvantaminen

KaVo Scan TM eXam on entinen DIGORA Optime UV, ja samoilla 

hienoilla ominaisuuksilla kuin ennenkin: opastava näyttö, nopea 

kuvanluenta, kuvalevyt #0-#3 + okklusaali 4C. UV-valolla toimiva 

laitteiston kuljetusmekanismin puhdistus, joka erinomainen omi-

naisuus erityisesti silloin kun äärimmäisen korkea hygieniataso 

on tärkeää, ja kun  intraoraalikuvanlukulaite on osa vastaanoton 

kokonaisvaltaista hygieniakonseptia. 

Pienten vastaanottojen tarpeisiin (1-4 käyttäjää) soveltuu Kavo 
Scan eXam TM One. Se on varustettu lähes samoilla teknisillä  

ominaisuuksilla kuin edellä mainittukin, paitsi uv-toiminto ja  

suuri opastava näyttö on korvattu yksinkertaisemmalla käyttö-

liittymäikkunalla.

KaVo FocusTM on intraoraaliröntgenlaite, joka hyödyntää DC-

teknologiaa. Valittavissa on 60/70 kV  ja 7 mA putkivirta sekä ku-

vausajat 0.02 – 3.2 sekuntia. Etäkäyttöpanelissa (optio) on mm.  

8 esivalintaa eri kuvausohjelmille.  

Nomad Pro2 on käsikäyttöinen kannettava intraoraalilaite. 

Laitteen pääkäyttötarkoitukset ovat 

kotikäyntien aikana tapahtuva 

hammashoitokuvantaminen ja tilat, 

joissa normaalisti ei ole intraoraali-

kuvantamiseen soveltuvia 

laitteita tai jos potilas ei 

pysty siirtymään tarvittavaan 

tilaan, esim. nukutuksen takia. 

Nomad Pro 2:ssa on oma 

käyttöpaneli ja varustukseen

 kuuluu vara-akku, jolloin 

kuvantaminen ei keskeydy 

alhaisen akun varaustilan 

vuoksi. Laite on myös varustettu 

omalla säteilysuojalla. 

Kysy lisää !  
Laitemyynti
p. 010 588 6200
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Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä
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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
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KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
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KaVo ERGOcam™ One 
pieni intraoraalikamera, joka 
tekee suuren vaikutuksen.
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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.
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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
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Uutuus!

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.

Pyydä esittely vastaanotollesi, puh. 010 588 6200

Röntgensuojat 
kefalometrikuvauksiin Kysy myös tarjoustamme!  

Soita laitemyyntiimme, p. 010 588 6200

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)
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Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven LED-valo  

ja asfäärinen linssi takaavat häiriöttömän kuvan.

Irrotettavan modulaarikaapelin ja USB-liitännän ansiosta 

helppo kytkeä ja siirtää eri huoneeseen. 

Voidaan käyttää eri valmistajien kuvantamisen 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.

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



Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!
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Kulmakappale Top Dent 
by Sirona
Comfort-sarjan laadukkaat kulmakappaleet.

Kevyt ja kestävä titaanipäällysteinen runko.

60480      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 40 L, 1:1, sininen    

60481      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 200 L, 1:5 , punainen 

   

Turbiini Top Dent  
by Sirona
Hiljainen ja tehokas turbiini – teho 23 W. Keraamiset laakerit. 

60482      Top Dent -turbiini T2 K 

 (KaVo Multiflex -liittimeen)  

60483      Top Dent -turbiini T2 S 

 (Sirona -liittimeen)     

iLine  
MicroINR-mittari ja testiliuskat

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

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

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

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

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

Testin otto

1. Laita testiliuska laitteeseen ohjeen mukaan. 

2. Ota pistonäyte sormenpäästä.

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

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

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

30460 iLine microINR-laite, 1 kpl

iLine-testiliuskat 
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
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Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Ainutlaatuinen patentoitu 

pyöreä, langaton jalkakytkin >>

on käytettävissä kaikista 

suunnista ja kummalla 

jalalla tahansa.

Unic Line S

Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari

Nyt se on täällä!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin entistä parempi ja loistavasti 

nykyaikaiset vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S. 
Tule tutustumaan - esittelyssä myös Espoon näyttelyssämme.

Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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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.

Tee täyskäännös  – ei vie puolta minuuttiakaan.

Intego 
Ambi

Käänteentekevä UUTUUS
 

INTEGO AMBI | Ambidextrous 
Pyörähtää 15 sekunnissa oikeakätisestä 

vasenkätiseksi tai toisinpäin ilman että 

tarvitset siihen lisätilaa. 

Lisäksi samat loistavat ominaisuudet 

kuin muissakin INTEGOissa. 

Kätisyyden vaihto hetkessä  
ja ergonomisesti oikein. 

Vain  tuoli pysyy paikoillaan.  
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Funktionaalinen design
Turvallisuutta ja helppoutta juurihoitoon

Ylivoimaisen vaivattomat 
automatisoidut hygieniatoiminnot,  

jotka löydät vain DentsplySironan 
hoitoyksiköistä Integosta ja Siniuksesta.

Intego pro

Täyttö kerran kuukaudessa, 
napin painallus päivässä!

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

Suojapussit ja purusuojat  
Top Dent 
36547 Suojapussi ja purusuoja kuvalevylle  

 Top Dent, lasten koko, 24 x 40, 150 kpl

36548 Suojapussi ja purusuoja kuvalevylle  

 Top Dent, koko 31 x 42, 150 kpl

Sensorisuojapussit  Top Dent
38248 Sensoripussi Top Dent 1,  3,4 x 14,5 cm, 500 kpl

36046 Sensoripussi Top Dent 2, 4 x 22 cm, 500 kpl 

38249 Sensoripussi Top Dent XL, 7 x 22 cm, 250 kpl

Filminpitimet Top Dent
Autoklavoitava, kääntyvä kuvalevynpidike

Sensoreille
Aloituspakkaus

Yhteensopiva Soredex Digora Toto, Xios, Schick CDR/Elite, 

Gender GXS, Dixi 3. Pakkauksessa bitewing, apikaali ja lyhyt pidike.

Pakkauskoko 3 kpl.

38108 Aloituspakkaus, Toto, nro 1

38109 Aloituspakkaus, Toto, nro 2

Yhteensopiva Xios Plus. Pakkauksessa bitewing, 

apikaali ja lyhyt pidike.

38106 Aloituspakkaus, Xios, nro 1

38107 Aloituspakkaus, Xios, nro 2

Bitewing

38116 Toto, nro 1, vihreä, 3 kpl

38119 Toto, nro 2, violetti,  3 kpl

38110 Xios, nro 1, vihreä, 3 kpl

Apikaali

Pakkauskoko 3 kpl

38117 Toto, nro 1, sininen

38120 Toto, nro 2, kirsikka

38111 Xios, nro 1, sininen

38114 Xios, nro 2, kirsikka

Lyhyt

38118 Toto, lyhyt, nro 1

38121 Toto, lyhyt, nro 2

38112 Xios, lyhyt, nro 1 

38115 Xios, lyhyt, nro 2

Kuvalevyille
Pakkauksessa bitewing, apikaali ja lyhyt pidike. 

Pakkauskoko 3 kpl.

38122 Filminpidin Top Dent Flexray, aloituspaketti

38123 Filminpidin Top Dent Flexray, bitewing 

38124 Filminpidin Top Dent Flexray, apikaali

38125 Filminpidin Top Dent Flexray, lyhyt

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

31979 L 200 kpl

31980 XL 200 kpl

Nitril PF Magenta Smooth Top Dent
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine, aniliininpunainen, 

3 mil, sisältää kollageenia, joka pehmentää ja suojaa ihoa

36099 XS, 100 kpl

36100 S, 100 kpl 

36101 M, 100 kpl

36102 L, 100 kpl

36103  XL,   90 kpl



UUTTA paikkaushoitoon!

Inspired by Nature
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Top Dent Activa Bioactive 
Cement
• Nopea, helppo

• Ei etsausta eikä sidostusta

• Kaksoiskovetteinen

 

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

30972 Activa Bioactive Cement, A2, 5 ml + 20 kpl

Top Dent Activa Bioactive 
Restorative
• Kaikkiin kaviteettiluokkiin

• Bulktäytteet, nastat ja pilarit

• Kaksoiskovetteinen yleistäyteaine

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 on erilainen
Bioaktiivisuus stimuloi mineraaliapatiittikiteiden muodostumista. Kiteet tunkeutuvat 
ja sulkevat mikrovuodot, sitovat yhteen täytteen ja hampaan, suojaavat uudelta 
kariekselta ja sinetöivät reunat mikrovuodoilta – luonnollisella tavalla.
Reagoi pH-muutoksiin – vapauttaa ja lataa itseensä kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia.

Bioaktiivinen yhteys – luonnollinen kiinnitys, sidos ja tiiviys

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

ACTIVA-sarjaan kuuluvat myös
ACTIVA Kids Bioactive Restorative ja 
ACTIVA Bioactive Baseliner
 
ACTIVA on paljon tutkittu tuote. 
Kysy lisää ja pyydä ACTIVA White Paper
asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

* Arvonlisäveroton hinta
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G-Premio Bond

Helppo ja luja 
 universaali sidostus 

Universaali sidosaine, joka:

• Sisältää 3 funktionaalista monomeeria 
(4-MET, MDP, MDTP), kaikki kliinisesti 
dokumentoituja

• Vahva sidoslujuus sekä kiilteeseen että 
dentiiniin myös itse-etsaavana

• Voidaan käyttää myös kiilteen 
selektiivisellä etsauksella tai total-etch 
–tekniikalla

• Helppo käyttää ilman käsittelyvirheitä
• HEMA-vapaa
• Saatavilla valuttamattomassa pullossa 

tai kerta-annoksina

Näin helppoa on työskentely:

   10               5              10
Aplikoi ja odota Maksimi ilma Valokoveta

Sekuntia

Valitse haluamasi etsaustek -
niikka (0-10-15 sekuntia)

+358 40 9000 757

Skannaa QR-koo-
di ja tilaa näyte – 

luo tekstiviestin

Komet

Nohrström/Ostela-porasetit

Inlay/onlay-hiontasetti
Kaviteetin preparointiin ja viimeistelyyn

37680 Inlay/onlay-hiontasetti TD840B

Kruunun ja laminaatin hiontasetti
Kruunu- ja laminaattipreparointiin

37681 Kruunu/laminaattihiontasetti TD841B

Timantti Cerec Kit
35159  Timantti Cerec Kit TD 2312
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Tarjous

Osta All Bond Universal, 6 ml, saat 

Select HV Etch 5 g veloituksetta. 
4. 1 mm:n kerros TheraCal 
LC:tä 20 sekunnin valoko-
vetuksen jälkeen.

1. Disto-okklusaalinen 
karies oireettomassa 
ylänelosessa.  

2. Epätäydellinen 
karieksen ekskavaatio, 
joka jättää affektoitu-
nutta dentiiniä pulpaa 
paljastamatta.

3. TheraCal LC:n suora 
annostus epäsuorana pul-
pan katteena koko pulpan 
katon päällä.

Kuvat: Ross Nash, DDS, FAACD

TheraCal LC
Valokovetteinen, resiinivahvistettu kalsium-

trisilikaatti pulpan kattamiseen ja lineriksi

• Kalsiumin vapautuminen stimuloi hydroksiapatiitin ja 

 sekundäärisen dentiinisillan muodostusta

• Alhainen pH – edistää paranemista ja apatiitin muodostusta –

 voidaan viedä pulpaperforaation päälle

• Suojaa ja eristää pulpaa

• Kestää kosteutta ja röntgenkontrasti – voidaan 

 viedä täyteaineiden ja sementtien alle

• Vahvat fysikaaliset ominaisuudet

• Valokovetteinen – ei liukene

37125 Eristysaine TheraCal LC, 4 x 1 g ruisku

Ensimmäinen todella 

universaali sidosaine – 

ei vaadi aktivaattoria

All-Bond Universal 
• Ei ole tekniikkaherkkä; märälle, kuivalle ja kostealle hampaalle

• Korkeat sidoslujuudet kaikkiin materiaaleihin

• Voidaan käyttää kaikissa suorissa ja epäsuorissa tekniikoissa

• Alhainen happamuus mahdollistaa universaalin yhteensopi-

vuuden kaksoiskovetteisten ja kemialliskovetteisten materiaa-

lien kanssa

• Hydrofobinen koostumus valokovetuksen jälkeen parantaa 

sidoksen kestävyyttä

• Käytännössä ei jälkisensitiivisyyttä

• Sekä total- että itse-etsaavaan sidostamiseen yhdestä pullosta

• Ei vaadi aktivaattoria

36958 All-Bond Universal, refilli, 6 ml pullo

Bisco

Select hv ™ Etch
Korkeaviskositeettinen 35 % fosforihappo- 

etsausgeeli dentiinille ja kiilteelle

•  Ei valu

• Käy erinomaisesti selektiivisen etsauksen toimenpiteisiin 

sekä ”hybriditekniikkaan”

•  Vihreä väri helpottaa visualisointia ja kontrastia

•  Huuhtoutuu pois helposti eikä jätä jäännösmateriaalia

36608 Select HV Etch 35 %, 30 ml

36609 Select HV Etch 35 %, 4 x 5 g

* Arvonlisäveroton hinta



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
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Uutta! Uutta!

Dentiro Foam
Pintadesinfektioaine

Alkoholiton, käyttövalmis vaahto herkkien pintojen 

desinfektioon, puhdistukseen ja hoitoon. 

Hoitava, hellävarainen koostumus. 

Soveltuu esim. alkoholiherkille muovipinnoille- ja laitteille, 

hoitotuoleille, nahalle ja synteettisille materiaaleille, 

pleksilasille sekä PVC:lle. 

37605   Dentiro Foam, vaahto, 200 ml

37606 Dentiro Foam, vaahto, 

 täyttöpullo, 2 l

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

OCC

Mikrokirurgiset 
instrumentit

30940 Mikro neulankuljetin Castroviejo, 1 kpl

30941 Mikro sakset Castroviejo, 18 cm, 1 kpl

30942 Mikro papillaelevaattori 1 kpl

30943 Mikro elevaattori Glickman, 1 kpl

30944 Mikro atula Gerald suora, 1 kpl

30945 Mikro atula Gerald taivutettu, 1 kpl

30946 Mikro atula taivutettu, litteä, 1 kpl

30947 Mikro atula taivutettu, litteä, 1 kpl

30948 Mikro ommelatula 1 kpl

Huuliretraktorit
Huuliretraktori pitää huulet pois toimenpidealueelta. 

Voidaan autoklavoida 130 asteessa.

30658 Huuliretraktori OP-N03 Small, 2 kpl

30657 Huuliretraktori OP-N02, Medium, 2 kpl

30656 Huuliretraktori OP-N01 Large, 2 kpl

Poskiretraktorit
Poskiretraktori pitää posket/huulet pois 

toimenpidealueelta. Voidaan autoklavoida 130 asteessa.

30659 Poskiretraktori MR-N01 Large, 1 pari

30660 Poskiretraktori MR-N02 

 Medium, 1 pari

Lateraalinen poskiretraktori. Ihanteellinen 

takahampaiden valokuvauksessa. Voidaan 

autoklavoida 130 asteessa.

30661 Poskiretraktori LR-N01 

 lateraalinen, 1 pari

Kuvauspeilit
46703 Valokuvauspeili HV 015, buccal, 1 kpl

46704 Valokuvauspeili HV 016, lingual, 1 kpl

46705 Valokuvauspeili HV 017, lasten oklu, 1 kpl

46706 Valokuvauspeili HV 018, aikuisten, oklus, 1 kpl

46719 Valokuvauspeili HV 019, aikuisten, XL, oklus, 1 kpl



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

Osta 5 kpl 3M™ Filtek™ Supreme XTE 
yleismateriaalia valintasi mukaan,  
saat veloituksetta yhden 
3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable 
yhdistelmämuovin

Tarjous voimassa 28.2.2018 asti

Tuotenumero Sisältö

4911 + sävy Filtek Supreme XTE yhdistelmämuovi

4920OA3 opaakki Filtek™ Supreme XTE Flow sävy

Filtek™ Supreme XTE esteettinen nanoyhdistelmämuovi

 Supreme XTE Flowable  Supreme XTE Flowable 

Hammasväline Offer Ad Filtek Supreme XTE 210x297mm 2018.indd   1 04/12/2017   14.00

SDR® flow+
Bulk Fill Flowable

Itsestään paikoilleen  
hakeutuva  
bulkkimateriaali

1 van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.

Prime&Bond active™
Universaali sidosaine

•  Aktiivinen sekoittuminen kosteaan kaviteettiin

•  Aktiivinen levittyminen ja tasoittuminen

•  Aktiivinen tunkeutuminen dentiinikanaviin

•  Ohut sidosainekerros ja matala viskositeetti

Osta 2 SDR® flow+  

ECO pakettia, saat  

veloituksetta Prime&Bond 

activeTM pakkauksen

•  Itsestään paikoilleen hakeutuva materiaali tiiiviisiin täytteisiin

•  4mm kerrospaksuus

•  Neljä sävyä: universaali sekä A1, A2 ja A3

•  Soveltuu I, II, III ja V luokan kaviteeteihin 

•  5 vuoden kliiniset tutkimukset (Uumaja/Kööpenhamina)1

SDR flow+ P&B Bond Active 297x210 mm FIN.indd   1 2018-01-02   11:18



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

Osta 5 kpl 3M™ Filtek™ Supreme XTE 
yleismateriaalia valintasi mukaan,  
saat veloituksetta yhden 
3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable 
yhdistelmämuovin

Tarjous voimassa 28.2.2018 asti

Tuotenumero Sisältö

4911 + sävy Filtek Supreme XTE yhdistelmämuovi

4920OA3 opaakki Filtek™ Supreme XTE Flow sävy

Filtek™ Supreme XTE esteettinen nanoyhdistelmämuovi

 Supreme XTE Flowable  Supreme XTE Flowable 

Hammasväline Offer Ad Filtek Supreme XTE 210x297mm 2018.indd   1 04/12/2017   14.00



MicroMega

Joustava, kestää 
paremmin rasitusta.

Uutta juurenhoitoon!

Hammaslääkäripäivien 2017 uutuus!
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Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan huuhtelu-

aineiden aktivointiin ennen juurikanavan täyttöä. 

Ultrasonic-teknologia, 40 000 HZ värähtely irrottaa biofilmiä, poistaa 

tukkeumat tubuluksista, parantaa huuhteluaineiden tunkeutumista ja 

alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit

 Käsikappale, 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä,  

 suojapusseja, 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

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

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

Kaikki mitä tarvitset juurihoitoon
– samassa pakkauksessa steriilinä

30776 2Shape Procedure kit 
 1 kutakin instrumenttia:

 K-viila no 10, One G, One Flare,  

 2Shape TS1, 2Shape TS2

1. Kierrä kärki käsin 
käsikappaleeseen.

2. Kiristä avaimella kunnes 
kärki ei enää pyöri.

3. Liu'uta kärki avaireiän läpi kunnes 
se pysähtyy. Taivuta 70–90o. 



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

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 

Langer Quick-Tip-vaihtokärjet

30990 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 1 XP

30991 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 2 XP

30992 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 3 XP

30993 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 4 XP

30994 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 5 XP

30995 Vaihtokärki yleiskyretti Langer 6 XP
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Sinä otat jäljennöksen,
me hoidamme loput! Vastaanottovalkaisuun

FGM 

Whiteness HP Blue Kit
35 % vetyperoksidi
Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen jo 40 minuutin kä-

sittelyn jälkeen. Sisältää 35 % vetyperoksidia esitäytetyissä ruiskuissa ja sisältää 

myös kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia vähentäen sensitiivisyyttä.

• pakkaus riittää 6 käsittelyyn

• sisältää kaliumnitraattia, fluoria ja kalsiumia

• stabiili pH koko hoidon ajan

• viskoosi geeli

• mukana TopDam-suojamuovi ja neutralointiaine

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, 1 pkt

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä + 6 x vientikärjet

 2 g neutralointiaine

 2 g Top Dam-iensuoja-ainetta + 6 x vientikärjet

 käyttöohjeet

Vaivatonta 

ja turvallista 

hampaiden

valkaisua 

kotikäyttöön

Uusi helppo valkaisukonsepti 
kotivalkaisuun! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon ammatti-

laiselta potilaalle kotikäyttöön. Kaikki samassa pakkauksessa.  Ota vain 

jäljennös, niin hoidamme puolestasi loput ja potilaasi saa ohjeittesi mu-

kaisen valkaisupaketin, joka sisältää: 

• henkilökohtaiset valkaisulusikat

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

• säilytysrasia valkaisulusikoille sekä selkeät käyttöohjeet

Healthy Smile

* Arvonlisäveroton hinta



Muista myös 
muut suositut 
Plackers-ham-
maslankaimet!
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Uutuus!

Tarjous 3 + 1

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

yhden pakkauksen veloituksetta.
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NANO strips 
Käyttövalmiit, kätevät valkaisuliuskat

6 % vetyperoksidia. 

Liukenevat suussa kokonaan 20 minuutissa.

30872 Valkaisustripsi, 28 kpl + NANO 

 Whitening -hammastahna, 14 ml

Plackers Tri-Line
Kolmen langan hammaslankain

Plackers Tri-Line -hammaslankaimessa on kolme peräkkäistä 

hammaslankaa, jotka puhdistavat tehokkaasti hammasvälit. 

Valmistettu vahvasta ja kestävästä Tuffloss-langasta, joka 

ei rispaannu. Varressa hammastikku. Vakaa ja kestävä varsi. 

Raikas mintunmaku. 

 30986  Hammaslanka Plackers Tri-Line, 

 6 x 65 kpl

Whitewash

TePe

Plackers
TePe Easypick
Hammastikut

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 

Tepe Gingival Gel
Gingival -geeli sisältää 0,2 % kloorheksidiiniä ja 0,32 % nat-

riumfluoridia. Klooriheksidiini ehkäisee bakteeripeitteiden 

muodostumista ja fluori vahvistaa kiillettä sekä ehkäisee 

reikiintymistä. Geeli on helppo annostella 

hammasväliharjan avulla ja koostumuksensa 

ansiosta se pysyy hyvin paikoillaan. 

Ei sisällä alkoholia, hankaavia 

aineita tai väriaineita. 

30702 TePe Gingival Gel, 20 ml
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Ultradent 

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

valintasi mukaan, saat lisäksi yhden Opalescence Go 6 % 

10 kpl pakkauksen veloituksetta.

32280 Opalescence Go 6 %, meloni, 10 kpl

38947 Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl

4 + 1   
Ultrapak
Ienlanka
Osta 4 kpl Ultrapak-ienlankoja valintasi mukaan, saat 

lisäksi yhden valitsemasi pakkauksen veloituksetta.

85554 Ienlanka Ultrapak, musta, 000, 244 cm

87254 Ienlanka Ultrapak, keltainen, 00, 244 cm

82823 Ienlanka Ultrapak, lila, 0, 244 cm

82824 Ienlanka Ultrapak, sininen, 1, 244 cm

82825 Ienlanka Ultrapak, vihreä, 2, 244 cm

82826 Ienlanka Ultrapak, punainen, 3, 244 cm
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Uutuus!Uutta!
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Astek

Pro-Matrix Curve
Matriisinauha

Yksi komponentti, yksinkertaista työskentelyä, ei kokoamista. Täysin kertakäyttöiset. 

Voidaan käyttää mesiaali-, distaali-, mod-kaviteeteissa ja kuspin korjaamiseen. 

Helppo muotoilla hampaan muotoon. Kapea kiristin, joten parempi näkyvyys ja 

mukavampi potilaalle. Sopii kaikkiin neljänneksiin, paina vain nappi alas 

ienrajan puolelle. Nauhan paksuus 0,04 mm. 

30988 Pro-Matrix Curve, kapea, keltainen, 4,5 mm, 50 kpl

30989 Pro-Matrix Curve, leveä, oranssi, 6 mm, 50 kpl

Transform
 Jäljennöslusikat

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Helpottaa jäljennöksen ottoa 

esimerkiksi, jos potilaalla epätavallisia pehmytkudosmuutoksia, luun muotoja tai 

hampaiden asentoja.

30636 Small, yläleuka

30634 Medium, yläleuka

30632 Large, yläleuka

30635 Small, alaleuka

30633 Medium, alaleuka

30631 Large, alaleuka

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

TuttiFruttI
Nitriili tutkimuskäsine, puuteriton, värilajitelma 

Joustavat ja hyvin istuvat käsineet. Karhennetut sormenpäät. 

Materiaali sopii myös allergikoille. Pakkauskoko 96 kpl, sisältää 

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

30581 TuttiFrutti nitriili XS, 96 kpl

30582 TuttiFrutti nitriili S, 96 kpl

30583 TuttiFrutti nitriili M, 96 kpl

30584 TuttiFrutti nitriili L, 96 kpl 

Leikkauspäähine Monoart
Kankainen leikkauspäähine 

Puuvillasta valmistettu kankainen leikkauspäähine. One size -päähine on takaa solmittava ja 

kokoa voidaan säätää nauhojen avulla. Korkealaatuisen materiaalin ansiosta päähine voidaan 

pestä 60 asteessa ja autoklavoida 121 asteessa. 

30694 Pinkki, 1 kpl

30695 Musta, 1 kpl

30696 Lime, 1 kpl

30697 Sininen, 1 kpl
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oikominen

Ortho Easy PAL
Mini-implantit

Mahdollistaa kojeen kiinnittämisen palatinaalisiin ruuveihin ruuvamalla 

ja tekee kojeen poistamisesta huomattavasti helpomman kuin sementoi-

malla kiinnitettäessä. PAL-ruuvin asennukseen sopivat nykyiset välineet.

44205 Ortho Easy -kasetti 1199-0000, 1 kpl

44210 Ortho Easy -terä 1199-0007, 5 mm, kkäsikpl, 1 kpl

44211 Ortho Easy -terä 1199-0008, 10 mm, kkäsikpl, 1 kpl

43898 Ortho Easy PAL, 1201A2308, ruuvi, 1,7 mm, 5 kpl

43899 Ortho Easy PAL, 1299-1001, malliruuvi, 5 kpl

43900 Ortho Easy PAL, 1299-1003, kiinnitysruuvi, 10 kpl

43901 Ortho Easy PAL, 1299-1004, kojehattu, 10 kpl

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

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

43897 Ortho Easy PAL 1299-0007, SmartDrive 

 kiinnitysruuville  1 kpl

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

 Kulmakappaleen perään (vaatii kaksi kättä).

Forestadent

Viime marraskuussa peräti kahdeksantoista 
suomalaista ortodonttia osallistui tunnetun 
ja arvostetun Dr. Björn Ludwigin kurssille 
Saksassa. Kurssipäivien ajan opeteltiin 
tiiviisti  T.A.D.-ruuvien käyttöä ja käytiin läpi 
varsin ajankohtaista  aihetta, eli kuinka 
ortodontia digitalisoituu.

Tässä muutamia ajatuksia ja palautetta marraskuun  kurssista:

• "Innostava, selkeä, lämminhenkinen, erinomaisesti organisoitu kurssi. 

100-prosenttisesti sijoitetun rahan arvoinen!" 

• "Kurssilla opitaan nykyaikaista tekniikkaa realiteetit huomioiden. 

Björn on rockstar!"

• "Paras kurssi ikinä, missä olen ollut!"

• "Tänne on tultava uudestaan." 

• "Olin jonottanut kurssille 2 vuotta, mutta ehdottomasti kannatti." 

Kiinnostuitko kurssista? Ilmoittaudu heti, niin vielä ehdit mukaan helmikuun 2018 kurssille. 

Ilmoittautumiset netissä osoitteessa > www.forestadent.com > Courses & Congresses

Uutta!
Manuaalinen kulmakappale, jota voi käyttää 

yhdellä kädellä (oli Björnillä käytössä). Korkeus sama kuin Smart-

Drive + meisseli, mutta nyt ei tarvitse operoida sormet suussa. 

SmartMOP, joka sopii nyt OrthoEasyn kahvaan

44206 Ortho Easy -kahva 1199-0002 stand, 1 kpl,

 brakettipäisten ruuvien asettamiseen

SmartJet slideriin (distaloijaan tai mesialisoijaan) 

Lisätietoja: Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

Lisää Ortho Easy -uutuuksia 

tulossa alkuvuodesta 2018!

Terveisiä kurssimatkalta Traben-Trarbachiin Saksaan 2.–5.11.2017

* Arvonlisäveroton hinta
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Värikoodatut Carriere-aisat
44798 Carriere II 424-916RN, 16 mm, oikea, **valk, 1 kpl

44799 Carriere II 424-916LN, 16 mm, vasen,  *valk, 1 kpl

44756 Carriere II 424-917RN, 17 mm, oikea, **pun, 1 kpl

44757 Carriere II 424-917LN, 17 mm, vasen, * pun, 1 kpl

44758 Carriere II 424-918RN, 18 mm, oikea, **sin, 1 kpl

44759 Carriere II 424-918LN, 18 mm, vasen,  *sin, 1 kpl

44760 Carriere II 424-919RN, 19 mm, oikea, ** vihr, 1 kpl

44761 Carriere II 424-919LN, 19 mm, vasen, * vihr, 1 kpl

44762 Carriere II 424-920RN, 20 mm, oikea, **pink, 1 kpl 

44763 Carriere II 424-920LN, 20 mm, vasen,  *pink, 1 kpl

44764 Carriere II 424-921RN, 21 mm, oikea, **lila, 1 kpl

44765 Carriere II 424-921LN, 21 mm, vasen, *lila, 1 kpl

44766 Carriere II 424-922RN, 22 mm, oikea, **musta, 1 kpl

44767 Carriere II 424-922LN, 22 mm, vasen, *musta, 1 kpl

44768 Carriere II 424-923RN, 23 mm, oikea, **kelt, 1 kpl

44769 Carriere II 424-923LN, 23 mm, vasen, *kelt, 1 kpl

44770 Carriere II 424-924RN, 24 mm, oikea,** valk, 1 kpl

44771 Carriere II 424-924LN, 24 mm, vasen, *valk, 1 kpl

44772 Carriere II 424-925RN, 25 mm, oikea, **pun, 1 kpl

44773 Carriere II 424-925LN, 25 mm, vasen, *pun, 1 kpl

44774 Carriere II 424-926RN, 26 mm, oikea, **sin, 1 kpl

44775 Carriere II 424-926LN, 26 mm, vasen, *sin, 1 kpl

44776 Carriere II 424-927RN, 27 mm, oikea, **vihr, 1 kpl

44777 Carriere II 424-927LN, 27 mm, vasen, *vihr, 1 kpl

44778 Carriere II 424-928RN, 28 mm, oikea, **pink, 1 kpl

44779 Carriere II 424-928LN, 28 mm, vasen, *pink, 1 kpl

44786 Carriere II 424-929RN, 29 mm, oikea, **lila, 1 kpl  

44787 Carriere II 424-929LN, 29 mm, vasen, *lila, 1 kpl

44788 Carriere II 424-930RN, 30 mm, oikea, **musta, 1 kpl

44789 Carriere II 424-930LN, 30 mm, vasen, *musta, 1 kpl

44790 Carriere II 424-931RN, 31 mm,  oikea, **harmaa, 1 kpl

44791 Carriere II 424-931LN, 31 mm, vasen, *harmaa, 1 kpl

44792-44797 koot 32–34 mm

Pariisi ja 4. Carriere Symposium 
kutsuvat syyskuussa 2018

Carriere Symposiumissa Dr. Luis Carrieren lisäksi joukko kliinik-

koja kertovat käytännön kokemuksistaan Carriere Motion II ja III 

-kojeilla antamistaan hoidoista.

Carriere Motion II -koje on yksinkertainen ja Suomessakin 

toimivaksi todettu. Se on helppo konsultoida meillä yleisiin 

AII-hoitoihin ja sen perusperiaatteena on hoitaa sagitaalisuus 

ensin: AII2 -> AI vain 13 viikossa, minkä jälkeen hoitoa jatketaan 

tarvittaessa braketeilla tai vaikka alinereilla. Tavoitteena on vä-

hentää käyntejä ja siirtää osa käynneistä suuhyvienisteille sekä 

saada hoito valmiiksi noin vuodessa, mikä kaikki säästää rahaa.

Todella hyvä tapahtuma, joka keskittyy puhtaasti kliinisiin hoi-

toihin ja kojeen käyttöön helpoista  vaativiin tapauksiin, myös 

suulakihalkiohoitoja.

Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu alustavasti mukaan. 

Sitovat ilmoittautumiset, kun ohjelma, paikka ja hinta varmis-

tuvat. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 

Motion II ja III -kojeet

Ortho Organizers, O2

Jokaisessa pakkauksessa mukana mitta – ota talteen. Carriere AII-koje saatava-

na myös kirkkaana, kysy Eijalta. Myös Carriere  AIII-aisat suoraan varastosta.



hammastarvikemyyjä  

Raili Kutilainen  >>

Haluatko tietää lisää  oikomishoidon tuotteista? 
Soita meille, p. 010 588 6600

<< myyntipäällikkö 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi
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Uutta! Uutta!

Biofix LC
Braketinkiinnitysmuovi

• Yksikomponenttinen valokovetteinen kiinnitysaine  

metallisille, keraamisille sekä muovisille kiinnikkeille 

• Ei tarvita primeria – yksi työvaihe vähemmän

• Vapauttaa fluoria ja ehkäisee dekalsifikaatiota

42008 Biofix-kiinnitysmuovi, 4 g + 3 g

 Pakkauksessa 1 ruisku (4 g) kiinnitysmuovia ja 

 1 ruisku (3 g) etsausgeeliä. 

LM-Activator |  Purennanohjain

Oikomishoidossa käytettävä aktivaattori ja 

purennanohjain. Laajan koko- ja mallivalikoiman ansiosta 

jokaiselle potilaalle löytyy sopiva LM-Activator ilman että 

kojeeseen tarvitsee tehdä yksilöllisiä muutoksia – hoito 

helpottuu sekä kliinikon että potilaan kannalta. Saatavana 

kaksi kokoa myös vahvikkeella.

LM-Activator 2 |  Purennanohjain

Alkuperäiseen LM-Activatoriin verrattuna LM-Activator 2 on 

kehittyneempi versio ja sitä on parannettu niin materiaalin 

kuin designin osalta. 

LM-Activator 2 vahvikkeella

Lue tarkemmat tuotenumerot 
oheisesta liitteestä.

Nyt myös Hammasvälineestä!

Uusi BrackFix-
systeemi Vocolta!
Vocon uusi fluorosoiva valokovetteinen BrackFix-systeemi 

mahdollistaa tarkan brakettien liimaamisen hampaalle, 

sillä se ei valu, vaan mahdollistaa koko hammaskaaren 

asettelemiseksi ennen valotusta. Kaaren voi ligeerata 

välittömästi. 

BrackFix Primer SE
Uusi itse-etsaava BrackFix Primer SE on pakattu käytännöllisiin 

yksittäispakkauksiin, joissa aine myös sekoitetaan ennen 

käyttöä. Ainetta ei huuhdella, vaan se haihtuu pois parissa 

sekunnissa, minkä jälkeen braketit muovi pohjassa voidaan 

asetella hampaille.

47432 BrackFix Primer SE, 1209, 50 kpl   

BrackFix-muovi ruiskussa
Muovi ei valu eikä tartu instrumenttiin. 

Se voidaan annostella suoraan ruiskusta braketin pohjaan. 

47431 BrackFix muovi ruiskussa, 1207, 2 x 4 g
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Saat hinta-arvion.
Saat paluupostissa:
  korjatun instrumentin 
   + uuden huoltopussin

Pakkaa pussiin!
Postita! Ei postimaksua.

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

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

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

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

ortophantom- ja muille röntgenlaitteille sisälten laadunvarmistustuksen*.

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET  | Intraoraaliröntgenlaitteiden laadunvarmistusmittaus, *STUKin ja muut 

viranomaismääräysten mukaiset mittaukset.

• ASENNUKSET  ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU

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

vuorokauden ajasta riippumatta. Tilauslomake löytyy myös kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut

 

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme tai meiltä:  

varaosapalvelut p. 010 588 6700  |  määräaikaishuollot ja huoltopaketit, p. 010 588 6300  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  |  huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

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

palvelunumerot ja sähköposti

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Varaa laadunvarmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi ajoissa! 

Muistathan, että  

mahdollisimman turvallinen 

säteilyhygienia ja -tehokkuus 

saavutetaan säännöllisillä 

huolloilla. 

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

huolto



STAL & Hammasväline 

Ammatilliset illat 2018   

   

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, 

hammashoitajille ja alan opiskelijoille

15.3.2018 Lahti klo 16.30–19.30

  Sokos Hotel Lahden Seurahuone 

26.4.2018 Seinäjoki klo 16.30–19.30

  Sokos Hotel Lakeus

29.9.2018 Oulu klo 16.30–19.30

  Sokos Hotel Arina

18.10.2018 Kuopio klo 16.30–19.30

  Sokos Hotel Puijonsarvi

Luennoitsijana muun muassa SHG Sara Niilivuo.

Ilmoittautuminen:  www.denstal.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen on sitova. 

Peruuttamaton sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 

peruttu ilmoittautuminen laskutetaan osallistujilta. 

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy
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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

Glitter-eläimet
36301 Lelulajitelma 

 Glitter-eläimet, 96 kpl

Pyyhekumieläimet
36302 Lelulajitelma 

 Pyyhekumieläimet, 60 kpl

Liskot
36303 Lelulajitelma 

 Liskot, 100 kpl

Maatilan eläimet
36304 Lelulajitelma 

 Maatilan eläimet, 100 kpl

Uusi valikoima 
leluja!
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Hammasvälineen kuukausitarjouslehden hinnat ovat nettohintoja sisältäen alv. 24 %. HUOMIO! Kylkiäisiä on rajoitettu määrä, ja ne eivät koske kirjallisia 

tarjouksia. Hammasväline Oy pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin valuuttakurssien, tuontimaksujen tai tehtaan hintojen muuttuessa.

Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta  

poisjäännistä veloitamme kurssimaksun. 

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Tulevat kurssit kotisivuillamme: 
www.hammasvaline.fi 
> koulutukset_tapahtumat

CEREC Advanced -kursseja
Kouluttajana HLL Marko Ahonen

Hands-on-kursseilla jokainen pääsee suunnit-

telemaan ohjatusti yleisimpiä tapauksia. Koko 

työ käydään läpi jäljennöksestä ja suunnitte-

lusta, tekniseen työhön ja kiinnitykseen.

CEREC Advanced 5
26.1.2018 | Espoo
Invisalign kalvo-oikominen 

CEREC Advanced 1
22.–23.2.2018 | Espoo
Digitaaliset mahdollisuudet ja kliininen 

työskentely  

CEREC Advanced 2
15.–16.3.2018 | Espoo
Laajemmat työt ja purennan kuntoutukset 

CEREC Advanced 4
22.–23.3.2018 | Espoo
Implantit ja implanttiohjurit

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

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

koulutukset 

 

Tulossa!  
Avaimia laadukkaaseen ja pitkäikäiseen 
paikkaushoitoon ja sementointiin  
Ovatko sidostamis- ja sementointikäytännöt 

muuttuneet?

20.3.2018 | Pori 
17.4.2018  | Oulu 

24.4.2018 | Jyväskylä  
Luennoitsijana Kari Pihlman. 

 

Tulossa!  
Open House Hammasväline
17.5.2018 | Espoo 

Kokeile, testaa ja osallistu miniluennoille! Ota 

mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä rento 

iltapäivä kanssamme.  Poimi samalla tuhti 

tietopaketti ajankohtaisista teemoista.

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

koille ja erikoishammasteknikoille rankaproteesien 

jatkokurssin. Kurssi on tarkoitettu jo rankoja teh-

neille teknikoille ammattitaitonsa laajentamiseksi.  

Kouluttajana Heiko Wollschläger, opetuskielenä 

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

Lisätietoja: Kaija Rappu,  

kaija.rappu@hammasvaline.fi


