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Maalis-huhtikuun 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.  

Yhdistelmämuovilaminaatti 
Uveneer  
Uudenlainen nopea ja helppo laminaattikuorikko 
esteettiseen hoitoon, lisää sivuilla 6–7.

Valkaisuun FGM:ltä

Whiteness HP Blue  
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun. 

Tämä ja muut laadukkaat tuotteet ja tarvikkeet 

valkaisuun sivulla 4. 
 

Tulossa uutta Micro-Megalta!

One Curve
Pyörivä yhden neulan juurihoitosysteemi. 

Lisää sivulla 22.

Esteettinen vaihtoehto

Edelweiss 

Tehdasvalmisteiset, lasersintratut etualueen ja 

premolaarien kuorikot sekä okklusaalikuorikot. 

Katso myös tuleva kurssi! Sivu 11.

Häikäisevää...
Keväthankien häikäisevä valoisuus tekee iloiseksi – niin myös 

raikas, puhdas hymy. Kohti kesää mennään ja tämän lehden teeman 

mukaisesti tarjolla on häikäiseviä tuotteita hymyjen kirkastamiseksi. 

Markkinoilla on useita valkaisutuotteita, ja niiden valintaan vaikuttaa  – ainakin potilailla – vahva mainostus 

erilaisissa aikakausijulkaisuissa ja netissä. Siksi on tärkeää kertoa potilaille mistä saa turvalliset tuotteet ja val-

kaisuhoidon – ainoastaan alan ammattilaisilta. Hammasvälineen valikoimissa on tutkitut ja laadusta tunnetut 

FGM:n ja Ultradentin valkaisutuotteet. Sekä vastaanottoja ja kotikäyttöä varten on kehitetty helppo valkaisu-

paketti HealthySmile – laadukkaat FGM-tuotteet ja ammattilaisen turvallinen ohjeistus potilaalle. Valkaisu ei 

aina ole se paras ratkaisu, vaan ammattilaisen tekemä jauhepuhdistus onkin jo riittävä, sivut 8–9 

 
Etualueen esteettiseen hoitoon on tarjolla käteviä, helppoja ja potilaalle taloudellisia vaihtoehtoja, kuten 
Uveneer-yhdistelmämuovilaminaatit ja lasersintratut Edelweiss -kuorikot.  Edelweiss-kurssit ovatkin  olleet 

hyvin suosittuja, niistä lisää sivulla 55.  Komposiittiratkaisujen lisäksi CERECillä tehtävät kestävät keraamiset la-

minaatit ovat aina varteenotettava vaihtoehto, ja aivan omaa luokkaansa. Lisäksi CEREC Ortho tuo helpottavia, 

turvallisia ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia myös oikomiseen.

 
Yhdistelmämuovit ja sementit  ovat kehittyneet bioaktiiviseen suuntaaan. Biscon uusi sementti TheraCem 

on myös bioaktiivinen. Samoin uusi Top Dent ACTIVA Cement.  Saman tuotesarjan Top Dent ACTIVA Bioactive 
Restorative -täyteaine sai Turun yliopiston tutkimuksessa erittäin hyvän arvostelun, siitä lisää sivulla 20–21.  

 

Keväiset hiihtoladut ovat parhaimmillaan ja toivon mukaan myös hymyt kirkkaimmillaan.

Yhteistyöterveisin

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy Palkintomatkalla
Hyvästä opiskelumenestyksestä palkitut 
hammaslääketieteen opiskelijat kävivät  Saksan 
Bensheimissa tutustumassa Dentsply Sironan 
tehtaaseen. Lue juttu sivulla 52–53.
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Valkaisusta on syytä keskustella potilaan kanssa hyvissä ajoin, jotta 

päädytään turvalliseen valkaisuun ja potilaankin mielestä onnis-

tuneeseen lopputulokseen. Moni valkaisuja paljon tehnyt muistaa 

käydä läpi monta asiaa ennen toimenpidettä, tässä niistä muutama 

 

1) Suun kunnon tarkastaminen
Suun on oltava terve ennen valkaisun aloittamista. Hammaskivi 

ja värjäytymät on poistettu, ikenet ovat terveet eivätkä vuoda eikä 

korjaavan hammashoidon tarvetta ole.

2) Millainen lopputulos valkaisulla on saavutettavissa
Ennen valkaisua määritellään hampaiden alkuperäinen sävy, johon 

lopputulosta voi sitten verrata. Lähtötilanne kannattaa valokuvata. 

Potilaalle on hyvä kertoa tai peiliä apuna käyttäen näyttää kaikki 

ne kohdat, jotka eivät välttämättä vaalene valkaisun aikana, kuten 

juurihoidetut hampaat, muovitäytteet, keraamiset ja muoviset 

kruunut ja laminaatit, kiillevauriot, erilaiset kulumat ja juurenpin-

nat. On hyvä myös kertoa onko syytä valkaista koko hampaisto tai  

vain selkeästi tummemmat hampaat.

 3) Milloin valkaisu on hyvä tehdä ? 
Valkaisu on aina esteettinen hoito.  Potilasta voi harmittaa pit-

käänkin hampaiden keltaisuus, ja varsinkin erilaiset tummentumat 

etualueella ja iän mukanaan tuoma tummentuminen. On hyvä 

suositella valkaisua myös ennen proteettisten ratkaisujen toteut-

tamista, koska näkyvälle alueelle tehtävät keraamiset ja muoviset 

rakenteet eivät vaalene jälkikäteen tehtävässä valkaisussa. 

4) Milloin ei?
Valkaisua ei suositella tehtäväksi raskaana oleville, imettäville, alle 

18-vuotiaille tai kun potilaan hampaat ovat jo riittävän vaaleat 

ennestään.

5) Omahoito kotona ennen ja jälkeen valkaisun
Ennen valkaisuajan varaamista potilaalle tulisi antaa ohjeet suun 

hoitoon ennen valkaisuun tuloa ja mm. mahdollisen vihlonnan 

ennaltaehkäisyyn. Tähän tarkoitukseen löytyy sopivia hammastah-

noja ja kaliumnitraattivalmisteita. Valkaisun jälkihoito- ja ylläpito-

ohjeet on hyvä antaa kirjallisena jo tässä vaiheessa, sekä kertoa 

erilaisten fluori- ja kalsiumpitoisten aineiden käytöstä mahdollisen 

vihlonnan hoitamiseksi. 

6) Valkaisumenetelmän valitseminen
Vastaanotolla tehtävät ja käytettävät valkaisuaineet ovat turvalli-

sia. Niissä vaikuttavina aineina ovat karbamidiperoksidi tai vety-

peroksidi ja pitoisuudet lain mukaisia. Ammattilainen kiinnittää 

huomiota valkaisuaineen valinnassa käyttömukavuuteen, laatuun,  

hintaan, valkaisuaikaan sekä tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin. 

Mikäli potilas haluaa kotivalkaisutuotteen on hyvä suositella tut-

kittuja ja turvallisia valkaisutuotteita, sekä opastaa niiden käytössä.  

Tuntemattomat internetissä myytävät tuotteet saattavat olla liian 

tehokkaita tai tehottomia, ne saattavat sisältää kiilteelle haitallisia 

hankaavia aineita, olla ilman iensuoja-aineita, ja saattavat näin 

vahingoittaa sekä hammaskudosta että pehmytkudosta.

Tämän lehden sivulta löydät turvalliset tuotteet 
sekä vastaanottovalkaisuun että kotivalkaisuun, mm: 

FGM-valkaisutuotteet  sivulla 4

Healthy Smile, helppo kotivalkaisupaketti sivulla 5

Ultradentin Opalescence PF sivulla 6

Whitewash Nano -valkaisuliuskat sivulla 25

Laajemman valikoiman valkaisutuotteita löydät kätevästi 

verkkokaupastamme kauppa.hammasvaline.fi 

Hieman asiaa valkaisusta



4 Maalis-huhtikuun EXTRA    |  2018  |   HAMMASVÄLINE  |

260 e
*209,68 e

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen 

40 minuutin käsittelyn jälkeen. Uudenlainen katalysti, jossa stabiili 

emäksinen pH, ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.

Nopeampi, yksinkertaisempi, tehokkaampi, turvallisempi.

Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan ruiskukärjestä, 

ei hukkamateriaalia. Sisältää 35 % vetyperoksidia esitäytetyissä 

sekoitettavissa ruiskuissa.

• Viskoosi geeli 

• Kaliumnitraatti ja fluori, vähentävät  sensitiivisyyttä

• Kalsium, suojaa kiillettä

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, 1 pkt

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä + 6 x vientikärjet, 

 2 g neutraloijaa, 2 g Top Dam-iensuoja-

 ainetta + 6 x vientikärjet, käyttöohjeet

 Huom! Säilytys huoneenlämmössä

Whiteness RM
6 % suolahappotahna valkaisuun

Suosittelemme ensisijaisesti valkaisua karbamidiperoksidilla 

tai vetyperoksidilla. On kuitenkin tapauksia, missä esim. 

sairaus tai lääkitys on aiheuttanut voimakkaita värjääntymiä, 

joita ei voida poista tavallisella valkaisulla. Whiteness RM 

on yhdistelmä kemiallisesti vaikuttavaa kloorivetyhappoa ja 

piikarbidimikrohiukkasia, joka poistaa tehokkaasti pinnallisia 

värjäymiä.

• pysyvä pintavärjäymien poisto

• tehokas, voidaan tehdä yhdellä hoitokäynnillä

• yksinkertainen annostella ja käyttää

• minimaalinen vaikutus kiilteeseen

31450 Whiteness RM,  2 g + kärjet 10 kpl

FGM-lusikkalevyt
31230 Lusikkalevy, 1 mm, neliö, 5 kpl

31452  Lusikkalevy, 2 mm, neliö, 2 kpl

31453  Lusikkalevy, 3 mm, neliö,  2 kpl

31454  Lusikkalevy, 1 mm, pyöreä, 5 kpl

31455  Lusikkalevy, 2 mm, pyöreä, 2 kpl

31456  Lusikkalevy, 3 mm, pyöreä, 2 kpl

Desensibilize KF 0,2 % ja 2 %
Desensitointigeeli

Käytetään vähentämään vihlontaa herkillä potilailla. 

Tutkimukset osoittavat, että Desensibilize 

vähentää vihlontaa yli puolella kaikista 

potilaista, joilla on vaikeita ongelmia. 

Desensibilize sisältää 5 % kaliumnitraattia, 

joka vähentää kipuimpulsseja ja 0,2 % tai 

2 % fluoria, joka sulkee dentiinikanavat.

31010 Desensibilize KF 2 %, 2,5 g

37330 Desensibilize KF 0,2 %, 2,5 g

* Arvonlisäveroton hinta
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*100,81 e
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Vaivatonta 

ja turvallista 

hampaiden

valkaisua 

kotikäyttöön

Uusi helppo 
valkaisukonsepti! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon 

ammattilaiselta potilaalle kotikäyttöön. Kaikki samassa 

pakkauksessa.  Ota vain jäljennös, niin hoidamme puolestasi loput 

ja potilaasi saa ohjeittesi mukaisen valkaisupaketin, joka sisältää: 

• henkilökohtaiset valkaisulusikat

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

• säilytysrasia valkaisulusikoille sekä selkeät käyttöohjeet

Tilaa vastaanotollesi nyt 
veloituksetta Healthy 
Smile-mainosmateriaalia!

30866 Lahjakortti, young, 1 kpl

30867 Lahjakortti, old, 1 kpl

30868 Juliste 1, young, A3, 1 kpl

30869 Juliste 2, old, A3, 1 kpl

30870 Potilasesite, 1 kpl

30871 Teline potilasesitteelle, 1 kpl

Tilaukset ja lisätiedot asiakas-

palvelustamme p. 010 588 6100

Sinä otat jäljennöksen,
me hoidamme loput!

Healthy Smile

Tutustumistarjous!
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Jokainen meistä ansaitsee itsevarman, terveen ja kauniin hymyn. 

Monien hampaiden estetiikkaan liittyvien vaurioiden korjaus on 

kuitenkin esteettisesti haastavaa, aikaa vievää, lopputulokseltaan 

epävarmaa ja voi maksaa potilaalle omaisuuden. 

Australialainen hammaslääkäri Sigal Jacobson halusi löytää 

luotettavamman ja edullisemman ratkaisun tähän yleiseen 

ongelmaan. Niinpä hän kehitti Uveneer™ suoran tekniikan yh-

distelmämuovilaminaatit. 

Yhdistelmämuovilaminaatteja on aina pidetty edullisempana 

vaihtoehtona posliinilaminaateille, mutta vaikka Sigal Jacobson 

suoritti useita kursseja yhdistelmämuovilaminaattien vapaan 

käden tekniikasta, tulokset olivat hänen mielestään usein epä-

varmoja ja toimenpiteeseen saattoi kulua aivan liian paljon aikaa. 

Uveneer™-muottijärjestelmä ei jätä toimenpiteessä mitään 

arvailun varaan, ja sillä saadaan aina aikaan kauniit, odotusten 

mukaiset, symmetriset ja oikean muotoiset yhdistelmämuovila-

minaatit. Toimenpide on myös vähemmän invasiivinen kuin poslii-

nilaminaateilla, sillä se ei vaadi runsasta poraamista, preparointia 

tai potilaan hampaiden poistoa kuten perinteisten laminaattien 

käytössä on tarpeen.

3 + 1   
Opalescence Pf
Osta 3 kpl Opalescence PF 16 % tai PF 10% 40 x 1,2 ml 

pakkauksia valintasi mukaan, saat lisäksi yhden 

Opalescence PF 40 x 1,2 ml pakkauksen veloituksetta.

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

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

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

37743 Opalescence PF 16 %, minttu,  40 x 1,2 ml

3 + 1   
ViscoStat | ViscoStat Clear
Astringedent | astringedent X
Osta 3 kpl 30 ml:n ruiskuja (ViscoStat 645, ViscoStat Clear,

Astringedent tai Astringedent X), saat lisäksi yhden valitsemasi

ruiskun veloituksetta.

86795 Hemostaasigeeli ViscoStat 645, 30 ml

11565 Hemostaasigeeli ViscoStat Clear, 30 ml

82821 Hemostaasineste Astringedent, 30 ml

11566 Hemostaasineste Astringedent X, 30 ml

Esteettinen. Tehokas. 
Yhdistelmämuovilaminaatit & muotit



33477 Uveneer-laminaattikuorikko Kit, 1 pkt

ENNEN JÄLKEEN

Uveneer™ – monipuoliset käyttömahdollisuudet ja ennustettavat tulokset
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Yhdistelmämuovilaminaattien valmistuksessa Uveneer™-muotti-

järjestelmällä hammaslääkäri valitsee vain hampaan kokoon ja 

muotoon sopivan Uveneer™-muotin sekä haluamansa yhdistel-

mämuovin. Hän asettaa yhdistelmämuovin hampaaseen ja painaa 

muotin yhdistelmämuovin päälle. Sen jälkeen vielä poistetaan 

ylimäärät ja kovetetaan yhdistelmämuovi, ja voilà − kaunis ja 

symmetrinen yhdistelmämuovilaminaatti on valmis!

Muotit on suunniteltu jäljittelemään hampaiden anatomiaa 

esteettisen hammashoidon ja "kultaisen leikkauksen" sääntöjen 

mukaan. Niissä huomioidaan ihanteellinen korkeuden ja levey-

den välinen suhde sekä hampaiden ääriviivat, välit ja keskilinja. 

Tämän tarkan anatomisen muodon ansiosta yhdistelmämuovin 

paksuus vaihtelee paikoittain (yhdistelmämuovia on vähemmän 

inkisaalisella kolmanneksella ja lähempänä ienrajaa sekä enem-

män labiaalipinnoilla). Yhdistelmämuovin vaihtelevan paksuuden 

ansiosta saadaan aikaan erilaisia vaikutelmia ja sävyjä, ja useissa 

tapauksissa luonnollisen vaikutelman luomiseen tarvitaan vain 

yksi yhdistelmämuovin värisävy. 

Jokainen muotti on numeroitu vastaavalla hampaan numerolla, 

hampaan koon sekä ylä- ja alaleuan mukaisesti. Lisäksi valoko-

vettajan valo pystyy läpäisemään läpikuultavan muotin yhdis-

telmämuoviin saakka. Uveneer™ estää happi-inhibitiokerroksen 

muodostumisen kovettumisen aikana ja saa siten aikaan kiiltävän 

ja luonnollisen näköisen pinnan. Uveneer™-järjestelmä on kus-

tannustehokas valinta kaikilla hammaslääkärin vastaanotoilla 

autoklavoitavuuden ja uudelleenkäytettävyyden ansiosta.

Sigal Jacobson kertoo hammaslääkäreiden palautteen olleen 

todella erinomaista. "Kuulen usein 'Miksen tullut itse ajatelleeksi 

tätä?' ja 'Vaikea uskoa, ettei tällaista ole ennen ollut markkinoilla!'. 

Positiivista palautetta on tullut hyvin nopeasti, ja monet hammas-

lääkärit ovat sanoneet: "Olen hyvin nopeasti pystynyt aloittamaan 

Uveneer™-järjestelmän käytön vastaanotollani." Sigal Jacobson 

lisää: "Suosio on kasvanut nopeammin kuin odotin. Tämä on hyvin 

jännittävää. On hienoa nähdä, kuinka hyvin tuote on otettu vastaan 

kollegoideni keskuudessa. Uskon kaikkien hammaslääkäreiden 

tarvitsevan tätä tuotetta vastaanotoillaan."

Uveneer™-järjestelmää voidaan käyttää myös kosmeettisiin pa-

rannuksiin, väliaikaisrakenteena posliinilaminaattien valmistuksen 

aikana sekä yhdistelmämuovin sävyn valintaan, jotta myös potilaat 

voivat hyväksyä lopullisen sävyn ennen toimenpidettä. 

Et uskoisi, että nämä hymymuotit eivät ole posliinilaminaatteja!
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Jauhepuhdistimet

ems Air-Flow 
EMS Air-Flow 
jauhepuhdistimet
EMS tarjoaa niin turbiinikiinnitteisiä kuin pöytämallijauhepuhdis-

timia. Turbiinikiinnitteiset jauhepuhdistimet, EMS Air-Flow Handyt, 

ovat helppokäyttöisiä ja käteviä siirtää huoneesta toiseen. 

Pöytämallimme Air-Flow Master sekä yhdistelmälaite Air-Flow 

Master Piezon ovat erittäin laadukkaita laitteita. Kosketusnäytön 

avulla veden ja paineen säätö on helppoa sekä ”purge”-toiminnon 

avulla käyttöaluetta on helppo vaihtaa supragingivaalisesta sub-

gingivaaliseen hoitoon ilman sitä riskiä, että jauheet sekoittuisivat 

keskenään. 

Jauhesäiliöiden täyttö onnistuu helposti Easy Fill -täyttökorkin 

avulla, näin jauhe ei pääsen pöllyämään täyttö vaiheessa. Käsikap-

paleiden tukoksilta on vältytty käyttämällä EMS:n Easy Clean -puh-

distustikkua. Kaikki käsikappaleet ovat autoklavoitavissa.

Puhdistusjauheet
Natriumbikarbonaattipohjainen puhdistusjauhe supra-

gingivaalisen plakin ja voimakkaiden värjäymien puhdis-

tamiseen. 

AIR-FLOW Classic Comfort | Partikkelikoko 

40 µm, hydrofobinen vesiliuoksessa.

AIR-FLOW Plus
Erytritolipohjainen puhdistusjauhe sub- ja supragingivaaliseen 

hampaiden ja implanttien puhdistamiseen. Partikkelikoko 14 µm. 

Jauheessa mukana klooriheksidiiniä 0,3 % sekä ksylitolia. 

Sopii Perio-käsikappaleen kanssa käytettäväksi.

37363 EMS Air Flow Classic Comfort, kirsikka, 4 x 300 g

37364 EMS Air Flow Classic Comfort, minttu, 4 x 300 g

37365 EMS Air Flow Classic Comfort, neutraali, 4 x 300 g

37366 EMS Air Flow Classic Comfort, tuttifrutti, 4 x 300 g

37367 EMS Air Flow Classic Comfort, sitruuna, 4 x 300 g

37362 EMS Air Flow Plus, jauhe, 4 x 120 g
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Osta 12 x Prophy Pearls á 80 kpl paketti 

(3 kpl minttu, 3 kpl mustaherukka, 3 kpl appel-

siini, 3 kpl persikka), saat PROPHYflex 3-sooda-

putsin veloituksetta (väri musta tai violetti).

Air-n-Go Easy Prophyflex 3  |  Jauhepuhdistin 

Ilmatoiminen turbiinikiinnitteinen jauhepuhdistuslaite 

hellävaraiseen hampaiden pintojen puhdistukseen ja värjäymien 

poistoon. Autoklavoitava. Sopii KaVon  

ja Sironan turbiiniliittimiin.

Puhdistusjauheet

Prophyflex, annospussit, 80 x 15 g

Prophyflex Perio, 4 x 100 g

Prophy Pearls, annospussit 80 x 15 g

Prophy Pearls Neutral , 4 x 250 g 

 

KaVo Pearls

Jauhepuhdistin kaksoistoiminnolla
Supra-toiminto päivittäisen ennaltaehkäisevään hoitoon. Perio-

toiminto subgingivaaliseen ylläpitohoitoon (vaatii Perio-suuttimen). 

Nopea käyttöönotto. Suurempi liikkumisvapaus: 360° kierto, nopea ja 

tarkka hoitotulos. Helppo puhdistaa: käsikappaleen pääosat voidaan 

purkaa ja steriloida. Ohut ja kevyt käsikappale, 140 g. 

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

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

 Pakkauksessa: käsikappale Kavon/Sironan liittimellä, Supra-

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

 huoltopakkaus (sis. O-renkaita, silikonirasvaa, harjoja, 

 kanyyli ja puhdistuspora).

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

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

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

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

37322 Air-N-Go huolto kit, 1 pkt

Puhdistusjauheet 4 x 250 g ja 50 x 20 g. 

Makuina minttu, sitruuna, vadelma, pearl.

Puhdistusjauhe perio 30 x 160 g. Tarjous!
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Uutuus!

125 e
*100,80 e

405 e
*326,61 e

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

DryMasq
Kasvosuoja
Kertakäyttöinen kasvosuoja, joka suojaa potilaan kasvot 

roiskeilta esim. jauhe- ja pastapuhdistustoimenpiteissä. Suojaa 

koko kasvot kerralla ja helpottaa työskentelyä. Suoja on ohutta, 

läpikuultavaa ja vettähylkivää materiaalia, joka on valmistettu 

Polypropeenista. Potilaan on helppo hengittää ja nähdä suojan 

läpi. Yksi koko, jota voi säätää potilaan kasvoihin sopivaksi 

korvien taakse tulevien aukkojen avulla. 

36319 DryMasq-kasvosuoja, 50 kpl

Potilaspeili Mira-Duo
Kaksipuolinen potilaspeili esim. potilaan 

suunhoidon opastamiseen. Peilin halkaisija on 

13cm. Toinen puoli on 1:1, toinen suurentava. 

Voidaan käyttää käsipeilinä tai pöytäpeilinä. 

31391 Potilaspeili Mira-Duo,

 kaksipuolinen, 1 kpl

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

DMG

* Arvonlisäveroton hinta
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Edelweiss
Tehdasvalmisteiset, lasersintratut etualueen ja 
premolaarien kuorikot
Tehdasvalmisteiset, lasersintratut okklusaalikuorikot
Same Day Esthetic Dentistry – Luonnollinen hampaiden muoto ja 

elävä luminenssi yhdessä istunnossa.

Edelweiss Direct System – Mahdollistaa työskentelyn tehdasval-

misteisilla etu- ja okklusaalialueen kuorikoilla, jotka on valmistettu 

nanohybridistä käyttäen modernia laserteknologiaa.

Hybridimuovi on lämmitetty juoksevaksi korkeassa lämmössä ja 

prässätty, niin että siinä ei ole ilmakuplia tai resiiniä. Ainutlaatuisen 

lasersintrauksen ansiosta kiille- ja okklusaalikuorikoissa (Edelweiss 

Veneer & Occlusion VD) on keramian kaltainen lasimainen pinta.

Vaihtoehto yhdistelmämuovin ja keramian rinnalle. Yksi käynti. 

Minimal invasiivinen, luonnollisen näköinen, pitkäkestoinen, bio-

yhteensopiva ja taloudellinen. 

INDIKAATIOT | Etu-ja taka-alueen restauraatiot, diasteema, 

värjäymät, anatomiset deformaatiot, attritio, semisuorat ja 

epäsuorat restauraatiot, korotukset ja vertikaaliset muutokset, 

kruunun päällystykset

Hanki nyt aloituspakkaus, jossa kaikki tarvittava:

Edelweiss Veneer -aloituspakkaus, sisältää: 20 kpl Edelweiss 

Veneer-laminaattia (koot S, M ja L), 25 kpl Edelweiss nanohybrid 

yhdistelmämuovi dentin shade ja 5 kpl enamel shade, 1 kpl Edel-

weiss nanohybrid flow, 2 kpl Edelweiss efektisävy sininen ja opa-

que valkoinen, 1 kpl Edelweiss Veneer bond, värimalli, kokomalli, 

vientikärjet flowmuoville ja käyttöohjeet.

31658 Edelweiss Veneer Starter Kit, 1 pkt

Edelweiss Occlusion VD -aloituspakkaus, sisältää 32 x Occlusion 

VD (koot S ja M ylä, sekä S ja M ala), 25 x Edelweiss nano-hybrid 

muovi dentin shade, 5  x Edelweiss nano-hybrid muovi enamel 

shade, 1 x Edelweiss nano-hybrid flow, 1 x Edelweiss bond, värimalli, 

kokomalli, vientikärjet flowmuoville ja  käyttöohjeet.

33496 OcclusionVD Starter Kit, 1 pkt

Kaikki tuotteet saatavana myös täyttöpakkauksina.

Edelweiss

Tulossa! Live demo -kurssi Itävallassa 
11.–13.10.2018. Lisätietoja 

hannele.nokia@hammasvaline.fi
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*28,23 e
35 e

*5,24 e
6,50 e

*2,42 e
3 e

Uutuus!

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

Hammastikku Gentle Picks
Irrottaa hellästi ja tehokkaasti plakkia hammasväleistä. 

Pehmeä, kolmionmuotoinen silikonikärki sopii täydellisesti 

hampaiden väliin. Gentle Picks -tikuissa on kaareva käyttä-

jäystävällinen varsi, joka tekee hammasvälien 

puhdistamisesta helpompaa. Sisältää kätevän 

matkakotelon 12 tikulle. 

 30987  Plackers Gentle Picks, 30 kpl

Plackers

Top Dent 

Puhdistuspasta Top Dent
Sisältää fluoria. Mintun makuinen.

37638 Sininen, 250, 70 ml/95 g

37639 Vihreä, 170, 70 ml/95 g

37640 Punainen, 120, 70 ml/95 g

Puhdistupastan sormikuppi
Kertakäyttöinen, ei autoklavoitava.

37636 Puhdistuspasta Top Dent sormikuppi, 100 kpl

Puhdistuskupit Top Dent
Medium kovuus, lateksiton, väri lila

38435 Kuppi 6-siipinen,W-kiinnitys, 100 kpl

 Jäykempi kuin 4-siipinen.

38436 Kuppi 4-siipinen, W-kiinnitys, 100 kpl

 Joustavampi kuin 6-siipinen

38437 Kuppi 6-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

38438 Kuppi 4-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

38439 Kuppi mini 4-siipinen, w-kiinnitys, 100 kpl

38440 Kuppi mini 4-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

81390 Kuppi 0, harmaa, 100 kpl

81411 Kuppi 1, harmaa, 100 kpl

81416 Kärki 5, harmaa, 100 kpl

81418 Kuppi 7, harmaa, 100 kpl

31014 Kuppi SnapOn, lila, 50 kpl

31015 Kuppi SnapOn, lila, 100 kpl

Block Out -muovi Top Dent
Valokovetteinen, monikäyttöinen Block-out muovi, joka sopii 

tilantekoresiiniksi valkaisulusikoille, valkaistavien hampaiden 

lähellä olevien pehmytkudosten eristämiseen ja kofferdamkumin 

tiivistämiseen. Valokovetus 10 sekuntia.

37997 Block Out -muovi 4 x 3 ml + 10 kpl

Oikomiskojerasia Top Dent
Säilytysrasia oikomiskojeille, purentakiskolle ja valkaisulusikoille.

36755 Lime, 2 kpl

36756 Pinkki, 2 kpl

36754 Vaaleansininen, 2 kpl

36753 Valkoinen, 2 kpl

31152 Oikomiskojerasia, pieni, 10 kpl

 Värilajitelma (oranssi, sininen, punainen, vihreä ja  

 valkoinen). Kannessa Top Dent -logo.



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

TM

Nebraska
AESB513AXPQT

BOGE 513:n saat joko kiinteävartisena 

tai irtovarrella ja Quik-Tip-vaihtopäillä.  
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59 e
*47,58 e
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*11,29 e

23 e
*18,54  e

23 e
*18,54  e

14e
*11,29 e

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.

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

Kiinteävartiset 

instrumentit 

Quik-Tip 

vaihtokärki

EAGLE Lite, vaihtovarsi, eri värejä

 

AE-vaihtokärjen kiristin

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 le-

veys on suunniteltu ylläpitämään tasainen työskentelytuntuma eri-

tyisesti 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

Gracey Access 17-18XP
Gracey 17-18 on ainutlaatuinen instrumentti hammaskivenpoistoon 

vaikeapääsyisiltä poskihampaiden distaalipinnoilta. Access- versios-

sa on pidempi varsi ja pienempi työosa, jonka vuoksi se ulottuu hyvin 

ahtaisiin ja pieniin ientaskuihin poskihampaiden distaalipinnoilla.

• Teroitusvapaa

• Säilyttää alkuperäisen muotonsa

• Aina terävä instrumentti

• Ihanteellinen ylläpitohoitoihin ja vaikeapääsyisille 

 distaalipinnoille

37496 Kyretti Gracey Access 17-18XP, sininen, 1 kpl

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 ientas-

kuihin sekä tiukkoihin hammasväleihin.

* Arvonlisäveroton hinta
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*20,97 e
26 e

*7,98 e
9,90 e

Directa Practipal -poratelineet

30572 sininen

30580 lila

39366 punainen

Directa Practipal  Mini -tarjotin

30873 harmaa

30874 sininen

Directa Tarjous!

25 e 
(*20,16 e)

45 e 
(*36,29 e)

30875 vihreä

30876 keltainen

ProphyCare®

3+1
ProphyCare®  
puhdistuspasta PRO
Lila Universal
31274 Puhdistuspasta Lila Pro, 60 ml
Puhdistuspasta PRO on 2in1 tahna erinomaisella 
puhdistus- ja kiillotustuloksella. Sama tahna 
sopii sekä värjäytymien poistamiseen että 
loppukiillotukseen. 

Tahnan korkea puhdistusteho muuttuu lempeäksi 
kiillotukseksi, kun partikkelit hajoavat. Tahnan RDA 
arvo on aluksi 200, jolloin se poistaa tehokkaasti 
värjäytymät ja laskee RDA 50 hoidon lopussa 
tarjoten loistavat kiillotusominaisuudet.

5007-201802_ProphyPastePRO_Directa_Parkell_DirectaDentalGroup_FI.indd   1 2018-02-08   13:20:34

Hammaskivi-
instrumentit
Carl Martinin silikonivartiset LiquidSteel -instrumentit on valmistettu korkealaatuisesta 

ruostumattomasta teräksestä. Pehmeä ja ergonominen silikonivarsi antaa hyvän pidon. 

 

32832 Kyretti Gracey 11-12, 1 kpl

32833 Kyretti Gracey Mini 11-12, 1 kpl

32834 Kyretti Gracey 13-14, 1 kpl

32835 Kyretti Gracey Mini 13-14, 1 kpl

32838 Suupeilinvarsi pinkki, 1 kpl

32839 Suupeilinvarsi v.sininen, 1 kpl

Mikrosuupeilit
31388 Suupeili mikro, pyöreä, 3 mm, 1 kpl, 75 e (*60,78 e)

31389 Suupeili mikro, pyöreä, 5 mm, 1 kpl 75 e (*60,78 e)

31390 Suupeili mikro, suorakaide, 79 e (*63,71 e)

  3 x 6 mm, 1 kpl

Uutta!

Tulossa myös!
32836 Sirppi Mini 311-312, 1 kpl

32837 Sirppi Mikro 301-302, 1 kpl

32840 Sondi 5-8, 1 kpl

32841 Vuollin Nyström III, 1 kpl



15|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Maalis-huhtikuun EXTRA 

*24,19 e
30 e

*8,06 e
10 e

*2,82 e
3,50 e

6,90 e
*5,56 e

5 e
*4,03 e

NANO strips 
Käyttövalmiit, kätevät valkaisuliuskat

6 % vetyperoksidia. 

Liukenevat suussa kokonaan 20 minuutissa.

30872 Valkaisustripsi, 28 kpl + NANO 

 Whitening -hammastahna, 14 ml

NANO Whitening
Hammastahna
Vaalentava ja reminerisoiva hammastahna, joka neutraloi hapot.

33772 Nano Whitening -hammastahna, 75 ml

NANO Whitening
Hammasharja
Nano Whitening hammasharjan erikoisharjakset auttavat 

poistamaan ja ehkäisemään tehokkaasti plakkia ja värjäytymiä.

33774 Nano Whitening -hammasharja, 1 kpl

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 % natriumfluoridia. 

Klooriheksidiini ehkäisee bakteeripeitteiden muodostumista ja fluori 

vahvistaa kiillettä sekä ehkäisee reikiintymistä. Geeli on helppo annos-

tella hammasväliharjan avulla ja koostumuksensa ansiosta se pysyy 

hyvin paikoillaan. Ei sisällä alkoholia, hankaavia aineita tai väriaineita. 

30702 TePe Gingival Gel, 20 ml

WhitewashTePe

Supreme | Supreme Compact |  Hammasharja 
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

* Arvonlisäveroton hinta
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oikominen

Radiance
Lasinkirkas keraaminen AO:lta

 Carriere on nyt

Motion Clear
Class II Appliance

GLAM
Samea keraaminen braketti

Sagitaalisuus ensin
Kalvoilla tehtävä oikomishoito nopeutuu 

ja helpottuu, kun se aloitetaan CARRIE-

RElla ja jatketaan kalvoilla. Koko hoito 

on näkymätöntä. Kumivedot suussa aina, 

paitsi syödessä.

Kysy CARRIERE Clearista ja tilaa:
eija.haltsonen@hammasvaline.fi

Saatavana myös keraamisten brakettien 
poistopihti 001-017403 TT

Paulus-instrumentti GLAM'n 
helppoon poistamiseen

Radiancet varastosta erikokoisina 

potilassetteinä, tilausnumerot 40022–40625.

GLAM varastosta hampaittain á 10 kpl sekä setteinä.

Tilausnumerot 40297–40318.

Ankkurointiin joko kalvo 
tai linguaalikaari

Roth-asteet ja muoviset poistettavat värikoodit

Pohjan sileät reunat 
helpottavat poistamista

GLAM Roth-asteilla ja värikoodit
Ylä 6:n roteraus korjaantuu 
ensin ja sivustat distaloituvat 
yhtenä blokkina
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EverWhite
Valkoinen päällystetty kaari 
estettiseen oikomishoitoon

SE NiTi-lankaa, kaarimalli F3. Micropäällysteen paksuus .001".

Varastosta:

40753 EverWhiteN 857-702IU, 012y, F3, 5 kpl

40754 EverWhiteN 857-712IU, 012a, F3, 5 kpl

40731 EverWhiteN 857-704IU, 014y, F3, 5 kpl

40732 EverWhiteN 857-714IU, 014a, F3, 5 kpl

40733 EverWhiteN 857-706IU, 016y, F3, 5 kpl

40734 EverWhiteN 857-716IU, 016a, F3, 5 kpl

40735  EverWhiteN 857-731IU, 16 x 16y, F3, 5 kpl

40736 EverWhiteN 857-741IU, 16 x 16a, F3, 5kpl

40737 EverWhiteN 857-732IU, 16 x 22y, F3, 5 kpl 

40738 EverWhiteN 857-742IU, 16 x 22a, F3, 5 kpl

40739 EverWhiteN 857-733IU, 17 x 25y, F3, 5kpl

40740 EverWhiteN 857-743IU, 17 x 25a, F3, 5 kpl

Sienikaaret |  Ni-Ti-lankaa linguaalitekniikkaan

BioCosmetic
Hampaanvärinen kaari

Straight arch -kaaren malli. 

Suluissa olevat luvut itse kaaren vahvuudet.

44644 BioCosmetic 217-0845, 017U (010), 10 x 1 kpl

44645 BioCosmetic 217-0945, 017L (010), 10 x 1 kpl

44646 BioCosmetic 217-1440, 16x16U (12 x 12), 10 x 1 kpl

44647 BioCosmetic 217-1540, 16x16L (12 x 12), 10 x 1 kpl

44648 BioCosmetic 217-2040, 16x22U (12 x 18), 10 x 1 kpl

44649 BioCosmetic 217-2140, 16x22L (12 x 18), 10 x 1 kpl

44650 BioCosmetic 217-2046, 18x25U (14 x 21), 10 x 1 kpl

44651 BioCosmetic 217-2146, 18x25L (14 x 21), 10 x 1 kpl

 

2D lingual brackets
2D-braketit ja sienikaaret

Varastosta – ei siis pitkiä tilausaikoja ja kontrolli on 

oikojalla ja muutokset helppoa toteuttaa.

Sama braketti sopii 
useammalle 
hampaalle.

Atulat 3, 4 ja 5 mm

Alku

Alku

Loppu

Loppu

Kysy lisää!
eija.haltsonen@hammasvaline.fi, p. 050 310 8560



Original, pitkä

HP, lyhyt

UUTTA!

Fuskaako vesi- ja ilmaruiskusi? Hajoaako adapteri?
Muista käyttää adapterisi kanssa vain alkuperäisiä  
Crystal  Tip -kärkiä, jotka kiinnittyvät tiiviisti ja oikein adapteriin 
eivätkä tuhoa adapteria. Alkuperäiset, aidot Crystal Tip -kärjet saat 
vain Hammasvälineestä.

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 (ei sisällä ALV:tä) .  
Saat ensimmäisen adapterisi Crystal Tip Trial  Kit -pakkauksessa.  
Marraskuun 2017 alusta lähtien tulivat  lisäadapterit maksulliseksi. 

Tarvitsetko opastusta adapterin käytössä? 
Ota yhteyttä alueesi edustajaan. 

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

 

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. 

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. 

Käyttämällä vain alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä 
pidät adapterisi  käyttökuntoisina.

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

Uusi adapterin O-Ring-
korjaussetti saatavana 
eri adaptereille. 

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?



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

valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+
5 mm

Your Smile. Our Vision.
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NOW eASIER 
THAN EVER

Täytä, täppää, valmis

eASY
ultra universal restorative material

Jälleen UUTTA paikkaushoitoon!

Helpompaa kuin koskaan, 
sillä tarvitset enää vain

Yksinkertaiset loistavat restauraatiot joka kerta. 

Fillereiden ja resiinin ainutlaatuinen yhdistelmä tuo kestä-

vyyttä 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. 

TARJOUS! Osta eASY-lajitelma, saat 2 refillipakkausta kaupan päälle. 

36324  Aura eASY -lajitelma, 80 x 0,25 g  

36325 Aura eASY ae1, 20 x 0,25 g

36326 Aura eASY ae2, 20 x 0,25 g

36327 Aura eASY ae3, 20 x 0,25 g

36328 Aura eASY ae4, 20 x 0,25 g

36329  Aura eASY -lajitelma, 4 x 4 g

36330 Aura eASY ae1, 4 g

36331 Aura eASY ae2, 4 g

36332 Aura eASY ae3, 4 g

36333  Aura eASY ae4, 4 g 

4 sävyä

•  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 

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

TARJOUS 2 +1 ! 
Osta 2  Aura Bulk Fill -pakkausta, 
saat lisäksi yhden samanlaisen 
pakkauksen kaupan päälle

TARJOUS 2 +1 ! 
Osta 2  Aura eASY-refill-
pakkausta, saat lisäksi yhden 
samanlaisen veloituksetta. 



UUTTA paikkaushoitoon!
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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

Fluoridia vapauttavien hammaslääketieteellisten 
materiaalien karakterisointi

Sufyan Garoushi, Pekka Vallittu, Lippo Lassila

Department of Biomaterials Science and Turku Clinical Biomaterials 

Center -TCBC. Institute of Dentistry, University of Turku

YHTEENVETO |  Uusien materiaalien kehittyessä markkinoille ovat lääkärit 

usein epävarmoja valitessaan parhaita materiaaleja optimaalisten tulosten 

saavuttamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja verrata tiettyjä 

tärkeitä mekaanisia ominaisuuksia (taivutuslujuus ja murtumiskestä-

vyys), Vickers-kovuus, veden absorboituminen, fluoridin vapautuminen 

sekä kutistumisjännitys ja kulumiskestävyys viiden fluoridia vapauttavan 

materiaalin (Dyract, CompGlass, BEAUTIFIL II, ACTIVA-restorative ja GC Fuji 

II LC) mikrostruktuuristen ominaisuuksien suhteen.

Mekaaniset ominaisuudet ja pintakovuus määritettiin kullekin materiaalille 

ISO-standardien mukaisesti. Testi suoritettiin 15000 purentasyklillä käyttä-

en purentasimulaattoria. Materiaalien polymeroitumiskutistumisjännitys 

mitattiin käyttäen tensiometritekniikkaa ajan suhteen.

Päivittäistä fluoridin luovutusta mitattiin ensimmäisen 10 päivän ajan 

fluoridi-ioniselektiivisellä elektrodilla. Veden sorptio mitattiin, kun mate-



Uutuus!

Inspired by Nature
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Activa on nopea ja helppo käyttää, eikä vaadi etsausta, eikä sidos-

tusta. Kaksoiskovetteinan Activa bioactive-sementti muodostaa 

vahvan sidoksen zirkoniaan, keramiaan, lithiumdisilikaattiin ja 

metalliin. Ihanteellinen cad/cam ja implanttihoitoihin. 

Activan bioaktiivinen resiinimatriisi ei huuhtoudu pois tai murene. 

Se sietää kosteutta ja on ideaalinen kosteaan suuympäristöön.

 

30638 Activa Bioactive Cement, translucent, 

  5 ml + 20 kpl

30972 Activa Bioactive Cement, A2, 

  5 ml + 20 kpl

ACTIVA-sarjaan kuuluvat myös
ACTIVA Kids Bioactive Restorative ja 
ACTIVA Bioactive Baseliner
 

• Nopea, helppo
• Ei etsausta eikä sidostusta
• Kaksoiskovetteinen

Luonnollinen ja kudosystävällinen vaihtoehto sinulle, joka haluat 

työskennellä yksinkertaisesti ja saada aikaan erityisen laadukkaan 

ja pitkäkestoisen lopputuloksen.

Activan patentoitu kumimainen resiini ehkäisee murtumia ja loh-

keamisia muita sementtejä enemmän. Uuden sukupolven Activa 

stimuloi luonnolista remineralisaatioprosessia ja tiivistää täytteen 

ja hampaan rajapinnan. Se suojaa sekundäärikariekselta ja sulkee 

rajapinnan saumavuodoilta luonnollisella tavalla. 

Activa reagoi pH-muutoksiin. Se vapauttaa ja lataa  itseensä kal-

siumia, fosfaattia ja fluoridia, mikä saa aikaan pitkäaikaisia etuja. 

Activa on kudosystävällinen. Se ei sisällä Bisfenol A:ta, bisGMA:ta 

tai Bisfenol A -johdannaisia. 

riaalia oli säilytetty 37 päivän ajan 37°C:ssa vedessä. Pyyhkäisyelektroni-

mikroskopian (SEM) avulla arvioitiin kunkin materiaalin mikrorakennetta.

Tulokset analysoitiin tilastollisesti käyttäen ANOVAa, jota seurasi post 

hoc Tukeyn testi. Kaikista testatuista materiaaleista ACTIVA Restorative 

näytteellä oli korkein murtumiskestävyys (1,1 MPa m1 / 2) ja paras kulumis-

kestävyys (23 µm).

BEAUTIFIL II: lla oli suurin taivutuslujuus (145 MPa), joka ei eronnut mer-

kittävästi (p> 0,05) CompGlassista ja Dyractista. Testatuista tuotteista GC:n 

Fuji II LC vapautti mittauksissa eniten fluoridia. Tämän in vitro -tutkimuksen 

rajoissa voidaan päätellä, että uusi bioaktiiviseen resiiniin  perustuva kom-

posiitti (ACTIVA-Restorative) on lupaava materiaali. Sillä on erinomainen 

kulutuskestävyys ja murtumiskestävyys, mutta kokonaisuudessaan materi-

aalin ominaisuudet ovat verrattavissa muihin testattuihin materiaaleihin.

Reference: 

Garoushi S, Vallittu PK, Lassila L. Characterization of fluoride releasing resto-

rative dental materials. Dental Materials Journal 2018 (Epub ahead of print).

ACTIVA on paljon tutkittu tuote. 
Kysy lisää ja pyydä ACTIVA White Paper
asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

Yksinkertainen sementointiprosessi: itsesidostuva, ruiskupakkaus, ei liukene, helppo ylimäärien poisto

1. Hammas on preparoitu 
kruunua varten. Retentiivinen 
kruunupreparointi.

2. ACTIVA BioACTIVE Cementillä 
täytetty kruunu on viety paikoilleen 
ja valokovetettu 1–2 sekuntia.

3. Ylimääräinen sementti on 
helppo poistaa.

4. Lopputulos

37302 ACTIVA Bioactive Starter Kit A1

37303 ACTIVA Bioactive Starter Kit A2

37304 ACTIVA Bioactive Starter Kit A3

37300 ACTIVA Bioactive Baseliner

37313 ACTIVA Bioactive Kids Starter Kit

Top Dent Activa Bioactive Cement

* Arvonlisäveroton hinta



TheraCem ca
Itsesidostuva resiinisementti

• Vapauttaa kalsiumia

• Helppo puhdistaa

• Vahva sidos zirkoniaan

• Röntgenkontrasti

Uutta!

106 e
*85,48 e
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All-Bond Universal 
Ei vaadi aktivaattoria edes epäsuoriin täytteisiin. 

Toimii valo-, kaksois- ja kemialliskovetteisten mate-

riaalien kanssa. Valitse total-etsaava tai itse-etsaava 

tekniikka. Sidostuu kaikkiin hammashoidon materi-

aaleihin. 

Lievästi hapan, hyvä selektiiviseen etsaukseen, ei 

aktivoi MMP-reaktiota, kestävä sidos. Optimoitu ve-

simäärä, helppo haihduttaa.

36958 All-Bond Universal, refilli, 6 ml pullo

Aiheuttaako sementointi päänvaivaa? Haluaisitko sementin, joka 

mahdollistaa yksinkertaisen työskentelyn laadusta tinkimättä? 

Sidoksen tekeminen zirkoniaan on edelleen monesti haastavaa ja 

sidoslujuudet heikkoja. Ajan myötä monet sementit myös kuluvat reuna-

alueilta, mikä aiheuttaa saumavuotoja ja altistaa keramian lohkeamiselle.

TheraCem ratkaisee useimpia hammaslääkärin sementointia koskevia 

ongelmia. Se on erittäin laadukas kaksoiskovetteinen resiinisementti ja 

tutkitusti kestävä ja luotettava. TheraCem on helppokäyttöinen ja se säästää 

aikaa vastaanotollasi. TheraCemia käytettäessä hammasta ei tarvitse erikseen 

esikäsitellä tai sidostaa. Sillä voidaan sementoida kruunut, sillat, inlayt, 

onlayt ja nastat ja se muodostaa vahvan sidoksen zirkoniaan, keramiaan, 

lithiumdisilikaattiin ja metalliin.

Kalsiumin ja fluoridin luovutus edesauttaa sauma-alueen 

remineralisaatioprosessia. Ei enää saumavuotoja! pH-arvoltaan se on 

emäksinen, joten sillä on antibakteerinen vaikutus. Se ei myöskään sido vettä 

itseensä kuten happamat sementit, jolloin liukenevuus on erittäin vähäistä. 

Lisäksi sillä on hyvä röntgenkontrasti. Tuote ei vaadi jääkaappisäilytystä ja 

säilyvyysaika on 18 kk.

30494 TheraCem Ca, tuplaruisku, 8 g + 5 kpl

09597 TheraCem/BisCem-sekoituskärki, 30 kpl, 17 e (*13,71 e)

09610 TheraCem/BisCem-sekoitus/vientikärki, 30 + 30 kpl, 27 e (*21,77 e)

59621 TheraCem/BisCem-juurikanava vientikärki, 30 kpl, 27 e (*21,77 e)

TheraCal LC  
 Resiinivahvistettu kalsiumtrisilikaatti, 

eristysaineeksi ja pulpan kattamiseen

• Röntgenkontrasti

• Sietää kosteutta

37124 Eristysaine TheraCal LC, 1 g ruisku

37125 Eristysaine TheraCal LC, 4 x 1 g ruisku

Bisco
Ensimmäinen todella 
universaali sidosaine 
– ei vaadi aktivaattoria

eCement
Täydellinen pakkaus! Sisältää kaikki hampaan ja 

posliinipinnan käsittelemiseen tarvittavat materiaa-

lit. Z-Prime Plus lisättynä sopii kaikkeen sementoin-

tiin. Universaali ja monipuolinen.

38960 eCement System Kit

Uutta!
eCement 
try-in-pastat
Try-In-pastalla voi varmistaa oikean sävyvalinnan 

ennen sementointia.

30977 eCement Try-In, A1, 2 g

30978 eCement Try-In, Translucent, 2 g

30979 eCement Try-In, Milky Bright, 2 g

* Arvonlisäveroton hinta



GC
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Tooth Mousse
Suunhoitogeeli

Sokeriton remineralisoiva tahna. Vähentää 

vihlomista, estää karieksen muodostumista.  

Ortodonttisen hoidon aikana tai jälkeen. Ennen ja 

jälkeen valkaisun, ennaltaehkäisemään vihlontaa.

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

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

 Pakkauksessa 5 eri makua: Meloni, 

 minttu, vanilja, mansikka ja tuttifrutti.

33144 Minttu, 10 x 40 g

33145 Meloni, 10 x 40 g

33146 Mansikka, 10 x 40 g

33442 Vanilja, 10 x 40 g

33443 Tuttifrutti, 10 x 40 g

GC Essentia
Essentia – kahden kerroksen kerrostekniikkaan ja 

pienempään värivalikoimaan perustuva ratkaisu 

esteettisiin töihin.

• Dentiinivärit, jokaiseen tilanteeseen sopiva väri

• Kiillevärit, tuovat lopputuloksseen valoisuutta

• Universaali, yksi väri taka-alueelle ja pieniin 

täytteisiin

• Masking Liner, häivyttää värjäytymiä

Essentian avulla teet luonnollisen näköiset täyt-

teet etuhampaisiin vain kahdella värillä.

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-kapselit, 

 U, 15 x 0,16 ml

Komet-porat
33178 Introsetti 4624A, 6kpl

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

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

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

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

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

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

Nohrström/Ostela porasetit

Inlay/Onlay-hiontasetti
Kaviteetin preparointiin ja viimeistelyyn

37680 Inlay/Onlay -hiontasetti TD840B, 5 kpl



Kerr
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Cleanic
Puhdistuspasta
Cleanic-puhdistuspasta puhdistaa ja kiillottaa samalla kertaa 

perliitti hiukkasten avulla. Alhainen hankaavuusarvo (RDA 27). 

Sisältää fluoria (0,10 % NaF).

90353 Cleanic Mint, minttu, 100 g

36171 Cleanic Green Apple, omena, 100 g

31509 Cleanic Mint, fluoriton, minttu, 100 g

37726 Cleanic Light, 100 g

31720 Cleanic Berry Burst, marja, 100 g

Sonic Fill
SonicFill 2 Bulkfill -yhdistelmämuovi aktivoituu käsikappaleessa 

olevan ultraäänen ansiosta. Tämä tekee materiaalista juokse-

vampaa. Kerrospaksuus 5 mm. 

32157  SonicFill 2 A1, 20 x 0,25 g

32158 SonicFill 2 A2, 20 x 0,25 g

32159 SonicFill 2 A3, 20 x 0,25 g

32160 SonicFill 2 B1, 20 x 0,25 g

Maxcem Elite Chroma
Väriä vaihtava kaksoiskovetteinen itse-etsaava resiinisementti 

kaksoisruiskussa. Väri muuttuu aniliininpunaisesta vaaleaan 

kovettumisen edetessä ja kertoo, koska sementtiylimäärät on 

helpoin poistaa (Cleanup indicator). Sopii kaikkiin epäsuoriin 

restoraatioihin, etu- ja taka-alueen keramioille, metallokeraa-

misillekruunuille ja metalli restoraatioille, CAD/CAM materiaa-

leille sekä juurikanavanastoille. Parannettu sidoslujuus ja hyvä 

röntgenkontrasti. Ei vaadi jääkaappisäilytystä.

33497 Maxcem Elite Chroma, kirkas, 2 x 5 g

34607 Maxcem Elite -sekoituskärjet, 50 kpl

OptiDisc
Hiontakehrä
71065 OptiDisc, coarse-medium, 9,6 mm

71064 OptiDisc, fine, 9,6 mm

71063 OptiDisc, extra-fine, 9,6 mm

71091 OptiDisc, coarse-medium, 12,6 mm

71089 OptiDisc, fine, 12,6 mm

71078 OptiDisc, extra-fine 12,6 mm

71067 OptiDisc, extra-coarse, 9,6 mm

71094 OptiDisc, extra-coarse, 12,6 mm

71097 OptiDisc Standard, kehränvarsi

* Arvonlisäveroton hinta



• Täydelliset kontaktit

• Anatomisesti muotoillut matriisit ja kiilat

• Hyvä saumatiiviys

• NiTi renkaalla erinomainen kestävyys ja muisti –  

 autoklavoitavissa jopa 1000 kertaa 

Palodent® V3 
Sectional Matrix System

Palodent® V3 EZ pinnoitetut matriisit

Erittäin ohut, tarttumaton pinnoite uskomattoman 

helppoon matriisinauhan poistoon. Värikoodattu 

kokojen erottamiseksi toisistaan.

TARJOUS!  
Osta 3 EZ matriisinau-
hapakettia – saat lisäksi 

yhden refillin  
veloituksetta

Palodent_Hammas_277x190 FINLAND.indd   1 2018-02-07   12:09



Giving a hand to oral health.

Tarjous!
Ivory® Rubber Dam Clamps

 

The complete system for tooth isolation. 

Osta IVORY Kofferdam aloituspakkaus ja saat iBond Universal sidosaineen 
(1x4 ml) tai Gluma Desensitizer Power Gelin (4x1 g) veloituksetta!

Osta IVORY Klammeri setti ( sisältää 8 eniten käytettyä klammeria) ja saat 
IVORY Kofferdam paketin veloituksetta! 

-

-

Kulzer Nordic AB -  Arja Nyman 0400 501010



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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VOCO_Hammasväline Extra Mag_0218_AdmiraFusion_297x210.indd   1 01.02.2018   12:54:36



MicroMegaUutta juurenhoitoon!
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Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan huuh-

teluaineiden aktivointiin ennen juurikanavan täyttöä. 

Ultrasonic-teknologia, 40 000 HZ värähtely irrottaa biofilmiä, 

poistaa tukkeumat tubuluksista, parantaa huuhteluaineiden tun-

keutumista ja alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit

 Käsikappale, 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä,  

 suojapusseja, 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

Tulossa uutta, innovatiivista ja entistä helpompaa!

One Curve   

• Vain yksi instrumentti 

• Kertakäyttöinen

• Steriili 

• C.Wire-lämpökäsittely ja Niti-materiaali –> 2,4 x kestävämpi 

 kuin perinteisest Niti-instrumentit –> kestää paremmin rasitusta. 

 Vähäisempi katkeamisriski

• Erittäin joustava –sopii kaikkiin juurikanaviin, jopa erittäin 

 käyriin, silti leikkaa tehokkaasti

• Instrumentti voidaan esitaivuttaa 

• Seuraa juurikanavan anatomiaa, erityisesti apikaalialueella –

 ei vaaraa huuhteluaineiden tai juurentäyteaineiden kulkeutumiseen apikaalialueen yli. 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. 



MicroMega

Joustava, kestää 
paremmin rasitusta.
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Tarjous!

Osta MM Control, saat 

2 Shape Discovery Kitin 

veloituksetta.

MM Control
Endomoottori, jossa vääntövoiman ja nopeuden säätö +

integroitu apex-mittari samassa laitteessa. Pyörivä liike –

liike, jonka tehokkuus on tieteellisesti todistettu verrattuna

edestakaiseen(resiprocating) liikkeeseen.

Yhteensopiva kaikkien pyörivien NiTi-järjestelmien kanssa.

31603 MM Control, 1 kpl

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

* Arvonlisäveroton hinta
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 Ivoclar Vivadentin talvitarjoukset!

      Voimassa 30/4 2018 asti

 

VivaStyle®

 Valkaisu

2+1 TARJOUS!
Osta 2 refilliä VivaStyle 10% tai 16% saat 1 ilmaiseksi

 

Adhese® Universal                                                                                             
Universali adhesiivi

 

RISKITÖN TARJOUS!
Osta 1 Adhese Universal system pack, saat 1 Adhese Universal 
starter kitin ilmaiseksi. 

Riskitön tarjous- kokeile starter kit jos et ole tuotteeseen tyytyväinen 
palauta system pack avaamattomana ja saat rahat takaisin. 
Tarjous on voimassa 1 kuukauden ostopäivästä.
 
www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Edustaja Suomessa: Pia Herrmann-Rajala, gsm 040 589 88 39

Ad_FI_vivastyle.indd   1 2018-02-15   10:49

OptraGate | Huuli-ja poskiretraktori

Kertakäyttöinen, lateksiton, joustava suunaukipitäjä ja suoja. Sopii hyvin 

esimerkiksi valkaisun yhteydessä käytettäväksi. Koot regular, small ja junior. 

71100 Small/regular, 40 + 40 kpl

88391 Promopakkaus, 3 + 3 + 2 kpl

32271 Starter Kit, 4 x 4 kpl

09623 Junior, 80 kpl

HELPie | Purutuki, suunaukipitäjä ja syljenimu

HELPien avulla voit työskennellä ergonomisesti yksin, koska 

potilaan suu pysyy auki koko toimenpiteen ajan ja lisäksi 

integroitu syljenimu imee syljen ja veden samanaikaisesti.

33453 Aloituspakkaus, M/oikea+vasen, vihreä 5 + 5 kpl

33171 M/vasen, vihreä, 50 kpl

33172 M/oikea, vihreä, 50 kpl

Arcflex | Suunaukipitäjä

Suunaukipitäjä auttaa pitämään huulia ja kieltä samalla kun 

potilas voi lepuuttaa leukoja purublokkia vasten. Sopii hyvin 

mm. valkaisuhoitoon, paikkaukseen, brakettien sidostukseen 

ja valokuvaukseen.

31162 Arcflex-suunaukipitäjä, medium 1 kpl

Nola | Suunaukipitäjä ja sylki-imu

Pitää hyvin kielen pois toimenpidealueelta. Sopii 

erinomaisesti pitkäkestoisiin hoitosessioihin, kuten CEREC- 

ja implanttihoitoihin sekä kirurgisiin toimenpiteisiin.

40261 NOLA Dry Field 300-400, S-kokonaisuus, 1 kpl

40262 NOLA Dry Field 300-401, L-kokonaisuus, 1 kpl

40263 NOLA silikoniletku 300-412, 10 kpl

40264 NOLA Y-liitin 300-408, 4 kpl

40265 NOLA-adapteri 300-419, 4 kpl

Suunaukipitäjät

32273 Junior, lajitelma, 20 + 20 kpl

71415 Small, 80 kpl

32272 Small, lajitelma, 20 + 20 kpl

71458 Regular, 80 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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*6,05 e
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Uutta! 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 

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

Duni
Kertakäyttötarjotin
Kertakäyttöiset, pahviset tarjottimet potilastyöhön. Väri 

valkoinen. Kevyt, biohajoava, nesteenkestävä.

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

31566 Duni-kertakäyttötarjotin, 150 kpl

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

puuteriton käsine, ei mikrokarhennusta sormenpäissä - 

hyvä pito sekä kuivana että märkänä. 

30898 Evercare XS, 150 kpl 

30899  Evercare S, 150 kpl 

30621 Evercare M, 150 kpl 

30622 Evercare L, 150 kpl

Uusi valikoima leluja!
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

Suojalasit
 

34589 Suojalasit kirkkaat UltraTect Protective, 1 kpl

39729 Suojalasit kirkkaat Uvex Pheos, 1 kpl

39730 Suojalasit kirkkaat Uvex i-3, 1 kpl

70755 Suojalasit kirkkaat Bournes, 1 kpl

39731 Suojalasit tummat Uvex X-trend, 1 kpl

70753 Suojalasit tummat Bournes, 1 kpl

70754 Suojalasit tummat, lasten, Bournes, 1 kpl

85011 Suojalasit tummat Uvex astro, 1 kpl



Markkinoiden laajin 

kärkivalikoima! 
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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, 1S ja H3. 



Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!
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Diagnostiikkaan ja 

potilaan motivointiin

Satelec SOPRO Care
Kolmitoiminen diagnostinen suukamera 
nopeuttaa diagnoosin tekemistä

Kolmitoiminen suukamera, jossa perinteisen suukameran 

lisäksi kariesdiagnostinen ominaisuus sekä ientulehduksen 

ja plakin näyttävä kuvausmahdollisuus. 

Ominaisuudet

• korkealaatuinen suukamera 

 100-kertaisella suurennoksella

• PERIO-kuvausmoodissa näkyvät 

 ientulehdus sekä plakki

• CARIES-kuvausmoodissa paljastaa 

 karieksen

Laadukas

• perustuu aallonpituudella 

 440–680 nm olevaan siniseen valoon

• resoluutio 752 x 582

• 7 LED-valoa (4 valkoista; 3 sinistä)

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)     

Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

 Top Dent Sopro 617 
    by Acteon  |  Suukamera

TOP DENT Sopro 617 on helppokäyttöinen USB-kamera tarkko-

jen intraoraalisten kuvien ottamiseen. Anatominen muotoilu 

ja poikkeuksellisen laaja kuvauskenttä helpottavat pääsyä vai-

keille alueille ja auttavat säilyttämään potilasmukavuuden.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven LED-valo ja 

asfäärinen linssi takaavat häiriöttömän kuvan. Irrotettavan 

modulaarikaapelin ja USB-liitännän ansiosta helppo kytkeä 

ja siirtää eri huoneeseen. Voidaan käyttää eri valmistajien ku-

vantamisen ohjelmistoja.

59200 Intraoraalikamera Sopro 617 USB TopDent, 1 kpl  
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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.  

 



35|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |  Maalis-huhtikuun EXTRA

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.

Smart-Port 
saatavana 
soodaputsi-
käsikappaleella.

BPR Swiss Super Port 
Entistä monipuolisempi kannettava hoitokone 

• Laitteessa on neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja 

(Satelec/EMS), mikromoottori ja neljäntenä instrumenttina joko 

turbiini tai toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun 

 yhtäaikaisessa käytössä. 

• Hiljainen (48 dB) ja helppokäyttöinen, soveltuu 

 yhtäjaksoiseen käyttöön. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (220 l/min)

• Kevyt kuljettaa – 16 kg

Helppo kuljettaa kätevän kuljetuskärryn päällä, joka toimii myös tar-

veainesäilönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla työs-

kentelykorkeudella. 

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-hammaski-

venpoistajat. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin. Hygieenisesti sijoite-

tut vesisäiliöt.

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



Innovatiiviset 
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Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

KaVo-käsikappaleet perustuvat jatkuviin tuoteinno-
vaatioihin sekä tarkkaan ja asiantuntevaan valmistukseen, 

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.

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

KaVo SMARTmatic
Käsikappaleet  profylaksiaan 

Kolme Smart-käsikappalemallia ennaltaehkäisyyn:

KaVo SMARTmatic PROPHY S31

KaVo SMARTmatic PROPHY S33

KaVo SMARTmatic S53
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Hyödynnä 
SMARTmatic

instrumentti-
tarjous  
3 + 1

Hyödynnä 
Master & Expert 

instrumentti-
tarjous  

4  + 1

Uutta!
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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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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. 
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CEREC ORTHO
HELPPO: DIGITAALINEN JÄLJENNÖS

NOPEA: ANALYYSI

DIGITAALINEN: MALLIEN SIIRTO

Oikomiskalvot

Fyysiset mallit

Uniapneakojeet

Linguaaliset 
oikomiskojeet

Retentiokiskot

Sementointi-
avustimet

Mallien vienti 
yhteistyö-
ohjelmiin

Oikomishoitoon

Osana kokonaisvaltaista hoitoa CERECillä voidaan ottaa 

erittäin tarkat kokoleuan jäljennökset myös oikomishoitoa varten. 

CEREC Ortho on erillinen ohjelma, itseohjaava ja erittäin helppokäyttöinen. 

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

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

CEREC Ortho-ohjelmiston avulla jäljennökset ovat saatavilla heti skannauksen 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. Mallien vienti on saumatonta!

CEREC Ortho voidaan yhdistää myös lukuisiin oikomisen suunnitteluohjelmistoihin,  kuten Invisalign. 



Voit hankkia vastaanotollesi pelkän skannerin 

digitaalisen jäljennöksen tekemiseen.

Dentsply Sironan 
OMNICAM 

Nopea, monipuolinen ja helppo skanneri  tarkkaan  

digitaaliseen jäljentämiseen. Erinomainen työkalu, 

kun haluat varmistaa hyvät jäljennökset.
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Digitaaliseen jäljentämiseen

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. 
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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



Yhdistelmämuoviblokit
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Laboratorioon

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



46 Maalis-huhtikuun EXTRA    |  2018  |   HAMMASVÄLINE  |

*237,90 e
295 e

*403,23 e
500 e

*362,90 e
450 e

*1000 e

*1016,13 e
1260 e

1240 e

255 e
*205,65 e

19 e
*15,32 e

37 e
*29,84 e

9,80 e
*7,90 e

Laboratorioon

20924 Oranwash L, jäljennösaine, 140 ml, 13,50 e (*10,89 e)

20925 Thixoflex M, jäljennösaine, 140 ml, 13,50 e (*10,89 e)

20926 Indurent Gel, kovettajageeli, 60 ml, 11,50 e (*9,27 e)

21116 Universal Tray adhesive, 

 lusikkaliima, 10 ml, 6 e (*4,84 e)

21119 Elite HD+, Light fast set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21120 Elite HD+, Superlight fast set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21121 Elite HD+, Light normal set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21122 Elite HD+, Regular normal set, 

 jäljennösaine, 2 x 50 ml

21657 Hydrocum 5, alginaatti, 453 g

22729 Hydrocolor 5, alginaatti, 453 g

20927 Zetalabor, putty shore 85, 2,6 kg, 39 e (*31,45 e)

20928 Titanium, putty shore 95,5, 5 kg, 75 e (*60,48 e)

21117 Algitray Powder, 1 kg, 17,50 e (*14,11 e)

21118 Gingifast Elastic 2 x 50 ml, 37 e (*29,84 e)

82357 Coltene-jäljennössilikoni, 

 extra fine, 160 ml, 38,50 e (*31,05 e)

82358 Coltene-jäljennössilikoni, 

 fine, 160 ml, 38,50 e (*31,05 e)

82360 Coltene-jäljennössilikoni, 

 medium, 160 ml, 38,50 e (*31,05 e)

82384 Coltex-aktivaattori, 35 ml, 20 e (*16,13 e)

84832 Speedex, putty, 910 ml, 32,50 e (*26,21 e)

84833 Speedex-aktivaattori, 60 ml, 18,50 e (*14,92 e)

84761 Speedex, light body, 140 ml, 17 e (*13,71 e)

71377 Speedex, medium, 140 ml, 17 e (*13,71 e)

84845 Lab-Putty, kyvettisilikoni, 900 ml + 

 kovettaja, 40 ml, 45 e (*36,29 e)

80149 Lab-Putty, kyvettisilikoni, 7,5 kg, 135 e (*108,87 e)

84868 Lab-Putty kovettajapasta, 40 ml, 11 e (*8,87 e)

85786 Lab-Putty, hard + aktivaattori,

 kyvettisilikoni, 1,8 kg, 60 e (*48,39 e)

Zhermack 
Cyclope
Induktiolämmitin

22973 Zhermack Cyclope 

 -induktiolämmitin

Vibrax |  Vibraattori

Valittavana neljä eri voimakkuutta ja 

kaksi eri värähtelytaajuutta.

20680 Renfert Vibrax -vibraattori

Twister | Vakuumisekoitin

21632 Renfert Twister vakuumi-

 sekoitin + 500 ml sekoituskuppi

Waclectric II | Sähkövahaveitsi

Sähkövahaveitsi kahdella käsikappaleella 

ja digitaalisilla näytöillä. 

21737 Renfert Waxlectric II 

 -sähkövahaveitsi

Silent Compact |  Imuri

Pienikokoinen imuri yhdelle työpisteelle. 

Pölypussiton malli. Imuteho max 4,000 l/min.

23491 Renfert Silent Compact

BDT Dental | Kipsinsaostusallas

Helppokäyttöinen ja toimiva 

kipsinsaostusallas estämään 

kipsilietteen pääsy viemäriputkistoon.

22627 BDT-kipsinsaostusallas

23060 BDT-kipsinsaostusaltaan 

 pussit, 25 kpl 

EDULLISUUTTA 

JÄLJENTÄMISEEN

* 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



Välinehuolto

MELAstore-Tray ja saat  12 x 
enemmän pesukoneeseen

MELAstore-Box ja saat  4 x 
enemmän autoklaaviin

Jätä pois turhat työvaiheet! Säästä aikaa ja materiaaleja!
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Melaseal 100+
Manuaalinen kuumasaumaaja

Melaseal Pro
Moottoroitu kuumasaumaaja

Saatavana eri telinevaihtoehtoja.

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. 

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

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

51011 MELAseal 100+

51120 MELAseal Pro



Jätä pois turhat työvaiheet! Säästä aikaa ja materiaaleja!
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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

Muistathan, että  

mahdollisimman turvallinen 

säteilyhygienia ja -tehokkuus 

saavutetaan säännöllisillä 

huolloilla. 

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

huolto
Varaa laadunvarmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi ajoissa! 
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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Laitteet ja kalusteet 

Mikael Malila, p. 043 850 1483 

Huoltoedustajat:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

Jari Laurila, p. 050 310 8689 

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

Laitteet ja kalusteet

Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Huoltoedustajat:

Antti Hartikainen, p. 050 310 8599

Jukka Haapiainen, p. 050 310 8640

 

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustajat:

Mika Nummela, p. 050 310 8608 

LÄNSI- JA KESKI-SUOMEN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Huoltoedustajat: 

Reijo Hanhimäki, p. 050 310 8598 

Markus Kontunen, p. 045 7881 4211 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 

Mira Urpulahti, p. 050 310 8538

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

Pekka Heinonen, p. 050 310 8612

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600

Pyry Koivumäki, p. 050 310 8604

Juha Laurila, p. 050 310 8606

Markku Nykänen, p. 050 310 8613

Lauri Taipale, p. 050 310 8644

Timo Tolvanen, p. 050 310 8634

CAD/CAM, CEREC 
Janne Ruokola, p. 050 310 8595

Esa Apajasaari, p. 050 310 8581

 
KOKO SUOMI 
Asiakaspalvelu  p. 010 588 6100
Sari Orjasniemi, Raili Kutilainen, 

Sirkka-Liisa Pakola, Leena Fredriksson, 

Gajane Bottinelli 

 

Tarjousmyynti
Myynnin tuen päällikkö 

Björn Karlsson, p. 043 825 9449

Tarjousanalyytikko

Emma Närhi p. 050 310 8681

Tarjouskäsittelijät: 

Eeva Janhunen, p. 050 310 8635

Lea Reunanen, p. 050 310 8543

Jenni Kivijärvi, p. 050 310 8550

Päivi Tuompo, p. 050 310 8637

 
Oikomistuotteet p. 010 588 6600 

Myyntipäällikkö Eija Haltsonen,  

p. 050 310 8560 

 

Hammastarvikkeet
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569

Hankintapäällikkö 

Hannele Nokia, p. 050 310 8563

Tuotepäälliköt 

Anna Laaksonen, p. 050 310 8548

Katriina Polttila, p. 045 7881 4253

Tuotespesialisti Minna Nurmi, p. 050 310 8564 

 

Laitteet ja kalusteet p. 010 588 6200
Myyntipäällikkö Esa Asikainen, p. 050 310 8590 

Tuotepäällikkö Visa Poikela, p. 050 310 8646

Aluepäälliköt

Helsinki/Itä-Suomi: Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Espoo/Lounais-Suomi: Aku Korhonen, 

p. 050 310 8685

Myyntiassistentti 

Katariina Karento-Peltonen,

p. 050 310 8542 
 
Laboratoriotuotteet p. 010 588 6400 

Laboratoriotarvikemyyjä Jaana Ahlroth

Aluepäällikkö Kaija Rappu, p. 043 825 9475 

Hammasvälineen toimipisteet 

HAMMASVÄLINE OY

ESPOO  PL 15, 02101 Espoo  |  Orionintie 5, 3.krs, 02200 Espoo  |  Faksi 010 588 6999

VANTAA  Tekninen palvelu, Porttikaari 20, 01200 Vantaa  |  Faksi 010 588 6399 

TURKU  Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku  

TAMPERE Kuoppamäentie 40, Liikehuoneisto, 33800 Tampere  

KUOPIO  Leväsentie 2, 2.krs, Kauppapaikka Herman, 70700 Kuopio 

SEINÄJOKI Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki   

OULU  Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu  

kotisivut    www.hammasvaline.fi 

sähköpostit   etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi 

puhelinvaihde  010 588 6000  |  faksi  010 588 6999 

 

Myyntipalvelunumerot  Verkkokauppa 
Hammastarvikemyynti  p. 010 588 6100 kauppa.hammasvaline.fi

Oikomistuotemyynti  p. 010 588 6600 sähköpostilaukset 

Laboratoriomyynti  p. 010 588 6400 tilaukset@hammasvaline.fi

Laite- ja kalustemyynti  p. 010 588 6200 laitemyynti@hammasvaline.fi  

Huoltopalvelut   p. 010  588 6300 huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu   p. 010 588 6700 varaosatilaus@hammasvaline.fi

Tekninen palvelu    
Huolto p. 010 588 6300
Varaosamyynti  p. 010 588 6700
Huoltopäällikkö 

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610 

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569 

Markkinointiassistentit: 

Annastiina Helppi (verkkokauppa) 

p. 050 310 8573 

Pauliina Päivänsalo (tapahtumat) 

p. 050 310 8571

Aluetiimit   |   Hammastarvikkeet   |   laitteet ja kalusteet   |   oikomistuotteet   |   huolto & varaosat



Verkkokauppa hammashoidon 
ammattilaisille

kauppa.hammasvaline.fi
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OIVA Omavarasto    

Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu 

tilaus- ja varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijärjestelmä. 

OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja pienille.

Voiko tämän helpompaa ja vaivattomampaa varastonhallintaa olla?

 
OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

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

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi? 

Kysy meiltä, niin kerromme lisää:

ESPOO |  Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

TAMPERE | 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.  
Järjestelmän oppii 3 minuutissa!

ja tilaajille mm.
+  asiakaskohtaiset hinnat  

verollisina tai verottomina

+  pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+  tilausvahvistus sähköpostiin

+  myynnin chat-asiakaspalvelu

kaupassa on...
+  tietoa tuotteista

+ paremmat hakutoiminnot

+ tarjous- ja uutuustuotteet  

selkeästi merkitty

+ tuotteisiin liittyviä youtube-videoita

+ vastaavat ja yhteensopivat tuotteet

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

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 veloituksetta. Kirjaudu 

verkkokauppaan ja löydät valtakirjan sivulta Asiakaspalvelu > Viivakoodikuittaus. 

Kysy lisää Asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100.



Opiskelijat palkintomatkalla Saksassa

HAMMASVÄLINE   Dentsply Sirona -palkinto 2017
Helsingin  yliopiston hammaslääketieteen tiedekunnan 4. vuosikurssin opiskelijalle

Aino Juurikivi

Palkinnon saajan valitsee vuosittain yliopiston opettajakunta seuraavin kriteerein:  

”Kliinisesti taitava ja opinnoissaan hyvin edistynyt opiskelija, joka omaa hyvät käden taidot. 

Hän on kollegiaalinen, käytökseltään miellyttävä potilaita ja opettajia kohtaan 

ja hänellä on kyky huomioida potilaita työssään.”
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Dentsply Sirona, yhdessä Hammasvälineen kanssa, on vuosit-

tain palkinnut hyvästä opiskelumenestyksestä yhden neljän-

nen vuoden hammaslääketieteen opiskelijan jokaisesta Suo-

men hammaslääketieteellisestä matkalla Saksaan Dentsply 

Sironan tehtaille. 

Joulun alla 2017 laukkunsa lentokentälle raahasivat lopulta poik-

keuksellisesti kahden vuoden voittajat, joten matkaan lähti taval-

lista isompi joukko innokkaita tulevaisuuden huippuosaajia. 

Koko reissun idea ja ydin oli tutustua Dentsply Sironan tuotan-

toyksikköihin sekä ennen kaikkea CEREC-laitteisiin sekä niiden tar-

joamiin mahdollisuuksiin hampaiden hoidossa. Ei siis ihme, että 

keskellä tätä kaikkea pintaan nousi ajatuksia herättäviä ja kiin-

nostavia keskusteluja. 

Varmasti suurimpia bonuksia ja piste iin päälle matkalla oli, että 

saimme nauttia kokonaisen päivän Suomen johtavan CEREC -pio-

neerin seurasta: Marko Ahonen kulki mukanamme aina Frankfurtin 

kentältä Dentsply Sironan tehtaalle sekä Heidelbergin joulutoreille.

Seura sekä innoitti että kirvoitti keskuudessamme paljon kes-

kusteluja siitä, mihin hammashoitoala Suomessa on valmis panos-

tamaan ja mitä tarjoamaan potilailleen, taatakseen parhaan mah-

dollisen kokonaishoitotuloksen. Usein tällä tarkoitetaan perushoi-

don ohella proteettisia hoitoja sekä esteettisiä korjauksia, eli usein 

työläitä ja pitkiä prosesseja – joihin voi nyt olla hyvä vastaus tulossa. 

Dentsply Sironalla CERECit on suunniteltu chairside -työsken-

telyyn eli hammaslääkärillä on mahdollisuus lyhentää potilaan 

tarvitsemia käyntikertoja kuin myös tehostaa omaa työskentely-

ään – etu, jonka hyötyjä tuskin tarvitsee avata. 

CEREC avaa myös ovia aivan uudenlaiseen tilaisuuteen res-

tauroida potilaiden vaurioituneita hampaita tai koko purentoja, 

kiitos CERECin skannausjärjestelmän, jonka avulla voi joko luoda 

hampaita aivan uuteen uskoon, hyödyntää oikomissuunnittelussa 

tai vaikka implanttien ohjurien valmistuksessa – Marko sai kaiken 

tämän vaikuttamaan älyttömän helpolta. 

Opiskelijat palkintomatkalla Saksassa

Hammasväline - Denstply Sirona  -palkinto

Marko Ahosen inspiroivalla CEREC -luennolla
Noora Männistö, Lauri Toiviainen, Aino Juurikivi, Mimosa Aspholm, Esteri Hannula, Katariina Lohermaa, Pasi Karhatsu, 
Antti Korhonen sekä matkanjärjestäjä Mika Alalauri (Dentsply Sirona) Bensheimissa Saksassa, Dentsply Sironan tehtailla.
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Hammasväline järjesti perinteisen talvisen hammashoidon ammattilaisten kurssimatkan 7.–11.2.2018 Itävaltaan.  

Kurssin teemana oli Edelweiss-yhdistelmämuovilaminaatit ja luennoitsija Dr. Claudio Novelli.  

Tulossa! Live demo -kurssi Itävallassa 11.–13.10.2018.  Lisätietoja hannele.nokia@hammasvaline.fi 

Kurssimatkalla
Kirschbergissa 
ja Kitzbühelissä

EDELWEISS-kurssi Saksassa 

Claudion Novellin opastuksella Edelweissin saloihin tutustuivat Kirschbergissä  

(vasemmalta) Marja Lehmus, Kari Suvanto ja Annika Piippo sekä Tiina Ojanperä, Kati Pietilä ja Pekka Viita. 

Kuulostaa todella hienolta. Tällaisten hoitomahdollisuuksien 

tarjoaminen luulisi saavan minkä tahansa hammashoitolan hyp-

pimään innosta. Tietysti puhuttaisiin investoinneista sekä iäisyys-

kysymyksistä – mitä potilaille on tarpeen tarjota ja mikä saa lu-

van riittää. Mitä uskallamme hammaslääkäreinä yrittää ja haluta. 

Mikään uusi ajatus ei tosiaan ole koskaan raivannut tietään 

vaivatta suosioon, ja siksi meillä on pioneereja, jotka näyttävät, 

mitä potilaille voitaisiin tehdä ja tarjota, jos vanhat, pinttyneet 

ajatukset saadaan tomutettua ulos aivoista ja lakaista tilaa uusil-

le, jotka kertovat toisenlaista tarinaa – voit, jos haluat. Esimerkiksi 

harva julkinen puoli tarjoaa potilailleen mahdollisuuksia kiinte-

ään protetiikkaan, usein pitkien perushoitojonojen tai kustannus-

ten takia. Myös paljon riippuu siitä, mikä omasta mielestä riittää 

ja mitä haluaa tarjota. 

Osaajia alkaa myös olla tarjolla - hammaslääketieteelliset pus-

kevat sisuksistaan joka vuosi nuoria, nälkäisiä hammaslääkäreitä, 

joille opetetaan, miten onlay-/inlay-täytteet ovat tulevaisuuden 

paikkoja ja jopa osalla on ollut mahdollisuus koulussa toteuttaa 

taitoa käytännössä. Olisi siis sääli jättää CERECit jälkijunaan, jos 

alkaa pohtia, että SOTE-uudistus parhaimmillaan tarkoittaa, että 

yksityiset ja julkinen puoli joutuvat samalle viivalle ja todella kil-

pailevat samoista potilaista. CEREC saattaa pian olla yhtä kuin tu-

levaisuus – sekä kilpailuvaltti. Huvittavaa toisaalta puhua tulevai-

suudesta, kun CEREC on ollut markkinoilla jo yli 30. vuotta! Ei var-

maan ole ihme, että potilaat todennäköisemmin valitsevat palve-

lun, joka voi tarjota heille kaikkea, kuin palvelun, joka voi levitellä 

käsiään ja tarjota ei-oota. 

Viihtyisä matkamme tarjosi meille paljon – hyvää seuraa, ruokaa 

ja Glühweinia joulutoreilla sekä kotiin vietäviä ajatuksia. Aina ei 

kannata keskittyä kuuntelemaan, mitä ei voi tehdä. Dentsply Siro-

na -matkaltamme voidaan kaikkien uusien innovaatioiden takaa 

kiteyttää: Joskus on hyvä vain miettiä, mitä kaikkea voisi tehdä – 

ja sitten tehdä. Haluan kiittää matkaan osallistuneiden puolesta 

Hammasvälinettä, Dentsply Sironaa ja Dentsply Sironan Suomen 

laitepuolesta vastaavaa Mika Alalauria hienosta kokemuksesta!

Noora Männistö



Haluatko tietää enemmän, soita meille.
Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 ja Mira Urpulahti, p. 050 310 8538, Hammastarvikkeet |  

Esa Asikainen, p. 050 310 8590, Laitteet |  Janne Ruokola, p. 050 310 8595, Cerec cad/cam | 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560, Oikominen  | Kaija Rappu, p. 043 825 9475, Laboratoriot
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Tunnetko riittävästi uusia tekniikoita?  
Mietitkö miten tehdä säästöjä vastaanoton kustannuksissa? 
Tule ratkaisemaan vastaanottosi haasteet.

Kokeile, testaa ja osallistu luennoille
Käytä mahdollisuus löytää uudenlainen ja helppo ratkaisu pieneen tai isoon mieltäsi 

askarruttavaan kysymykseen.  Hyvät nopeat tuoteinfot myös yhteistyökumppaneilta!

Monta suosittua ja toivottua*  luentoa ja teemaa – valitse omasi!
1) Endodontia*| 12–14 |  luento + hands-on | luennoitsija EHL Jussi Furuholm 

     Mukana uutuudet Micro-Mega EndoUltra & OneCurve

2) Kuvantaminen*| 14–16 |  3 x 30 min 

     Low dose – matala-annoskuvantaminen | Esa Apajasaari, Hammasväline 

     Hyvä panoraamakuvantaminen ja potilasasettelu | Tiina Vättö, Kavo 

     Kartiokeilakuvaus - ajokortti | Tiina Holkko, Imagen

3) Parodontologia*| 17–17.45 | luennoitsija EHL Petri Hippi 

4) Jauhepuhdistus*| 18–18.45 | luennoitsija SHG Sara Niilivuo

5) CAD/CAM-paketti | 17–19  | CERECin mahdollisuudet  &  workflowt 

6) Hygieniatuotteet vastaanotolla | 19-19.30 | Kristiina Helminen, KiiltoClean

 
Ilmoittautumiset ja tarkempi ohjelma kotisivuillamme  

www.hammasvaline.fi >  Koulutukset ja tapahtumat.   

17.5.2018   |  kello 13–20  |  Open House Hammasväline

Vietä 
tehokas 
iltapäivä 
Espoossa!

• Esittelyssä kevään parhaat

 uutuudet

• Testaa ja kokeile workshopeissa

• Opi jotain uutta

• Hyödynnä päivän erikoistarjoukset

• Osallistu arvointoihin

Viihdy ja virkistäydy! 

Löydä uudet innovaatiot!

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

Buffee ja viinitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteistyössä mm.: 



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

27.9.2018 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

Italian kurssimatka 
29.8.–2.9.2018 Salernoon
Hammasväline järjestää perinteisen kurssimatkan Etelä-Italiaan,  

Salernoon.  Matka on tarkoitettu hammasalan ammattilaisille. 

Luennoitsijana Filippo Cardinali.

Lentoaikataulu 
ke 29.8. 6.00 Helsinki LH2467  >  7.30 Munchen  

 10.30 Munchen LH1926  >  12.05 Napoli 

su 2.9. 12.50 Napoli LH1927  >  14.30 Munchen 

 15.20 Munchen LH2464  >  18.45 Helsinki

Majoitus matkalla Grand Hotel Salerno -hotellissa 

(www.grandhotelsalerno.it).

Tiedustelut ja lisätiedot matkasta: 

Hannele Nokia, hannele.nokia@hammasvaline.fi

Ilmoittautumiset:

Sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai 

p. 050 310 8571.

Lähde 
kurssimatkalle 
Italiaan
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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.

Finnendo is pleased to welcome you to a day of 
seminars to discuss the current techniques and 
future developments in endodontics.

24.5.2018 
15.00–18.00 Workshops

25.5.2018  
Scientific Program “Endodontics - Current and future”

8.30–9.00 Registration and Coffee
9.30–9.35 Welcome and Overview
9.35–9.50 The Interrelationship of Multiple Factors as a 
Pathway to Success in Endodontics – Dr. Wajih Jinnah
9.50–11.15 Current Endodontics? Laser-Endodontics. Future 
Endodontics?  Double-Laser Endodontics! 
 – Dr. Miguel Martins
11.15–12.15 Lunch
12.15–13.00 Digital tools in Endodontics: Guided splints 
for Root Canal Treatment and Surgical Endodontics
 – Dr. Marko Ahonen
13.00–14.00 The Biologically Adaptable Rotary NiTi Files 
–  Prof. Khaled Balto
14.00–14.30 Coffee Break 
14.30–15.30  Three dimensional Anatomic Cleaning, 
Shaping and Filing in Clinical Endodontics, Managing the 
Challenge – Dr. Spyros Floratos
15.30–16.30 Dr. Liisa Fredmark

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.finnendo.fi/2018

Tulevat kurssit kotisivuillamme: 

www.hammasvaline.fi 

> koulutukset_tapahtumat

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta  

poisjäännistä veloitamme kurssimaksun. 

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

Purennan korotuksiin täysin digitaalinen 

tekniikka, virtuaalivahaukset, jyrsityt/suussa 

tehtävät väliaikaiset ja kliininen työskentely. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

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

koulutukset

 

Kuitusilta ja väliosan esteettinen 
kerrostaminen sekä yksilöllinen 
kuitunasta
19.4.2018 | Turku
Luennoitsijana Mikko Salminen, GC Finland.

Kurssin aiheina kuitusillan valmistaminen 

everStick C&B-kuidulla ja väliosan esteetti-

nen kerrostaminen Essentia-muovilla sekä 

yksilöllisen kuitunastan valmistaminen 

everStick POST-kuidulla. Tilaisuus on 

maksuton.

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

muuttuneet?

20.3.2018 | Pori 
17.4.2018  | Oulu 

24.4.2018 | Jyväskylä  
6.9.2018    | Kuopio 
Luennoitsijana Kari Pihlman. 

Kurssin aiheina yhdistelmämuovitäytteen 

sekundäärikaries – tekniikkavirhe, pysyvän sidok-

sen tekeminen eri materiaaleihin, epäsuorasti 

tehtyjen restauraatioiden irtoaminen – ongelmana 

sidos hampaaseen vai täytemateriaaliin sekä sidos-

taminen, kun  valokovettaminen ei onnistu. 

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

Endodontics - Current and Future
25.5.2018 | Hotel Kämp, Mirror Room


