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Parasta paikkaushoitoon

Top Dent ACTIVA Bioactive   |  s. 3–5

SDI aura bulk fill & aura easy |  s. 6–7

Bisco TheraCem Ca | sementti, s. 8 
 
 
Astek inSafe |  puudutusruisku, s. 10  
Crystal Tip |  ilma- ja vesiruiskun kärjet, s. 11
Directa Fender Wedge & Spotit |  s. 18 
iLine |  microINR-mittari ja testiliuskat, s. 18
eBite  |  LogiBloc |  purutuet, s. 19
American Eagle |  paikkausinstrumentit, s. 21   
Ultradent Valo Grand |  valokovettaja, s. 22

2Shape | potilastapaus; Riikka Mattila, s. 24

One Curve & Endo Ultra |  juurenhoitoon, s. 25

Healthy Smile  | helppo valkaisukonsepti, s. 26 

FGM Whiteness  | valkaisutuotteet , s. 27

Oikomishoitoon kiinnitysaineet, primerit, sementit, s. 28–29 

KaVo Master, Expert, Smart |  käsikappaleet,  s. 30
Intego Ambi |  hoitoyksiköt,  s. 34 

Cerec  | avoin CAD/CAM-järjestelmä, s. 37–40 

Parasta paikkaushoitoon Tarjoukset voimassa 1.5.–30.6.2018 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

Open House 17.5.2018 Espoossa 



5 mm
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Touko-kesäkuun 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.  

Paikasta paikkaan...
Mikä se olisi parasta potilaalle – tuttu yhdistelmämuovi, lasi-ionomeeri, keramia... ?

Suositella voi mitä vain, mutta valinta on aina hoitavan ammattilaisen käsissä.

Tässä lehdessä asiaa mm. parista erittäin hyviä tuloksia saaneesta uudesta, 

erilaisesta  täyteaineesta  – Top Dent ACTIVAsta (s. 3–5) ja SDI Aura Bulk Fillistä (6–7) . 

Kannattaa tutustua lähemmin ja hyödyntää tarjoukset.

Kohtaamisen paikka.   Espoon Open-House  17.5. tarjoaa hyvän kattauksen luentoja mm.  kuvantamisesta  

juurenhoidosta ja biofilmin poistosta (ks. sivu 50). Ota kollegasi mukaan, hyödynnä luennot ja vietä rento iltapäivä  

kanssamme.  Ilmoittaudu kotisivuillamme sekä luennoille että itse tapahtumaan. 

 
Paikkaushoitoon  tarvitset myös hyvät lisämateriaalit  ja tarvikkeet. Bioaktiivisuus on ominaisuus, joka 

löytyy myös uusista sementeistä.  Tutustu ja testaa näitä: Top Dent ACTIVA Bioactive Cement (s. 5) ja Biscon 

TheraCem Ca (s. 8).  Ne ovat esittelyssä tämän lehden sivuilla ja Open-House-iltapäivässä, samoin uudet  

valokovettajat – GC D-Light Pro (s. 16) sekä Ultradentin VALO Grand (s. 22).  Open-Housessa pääset tutustumaan 

mm. laajaan instrumenttivalikoimaan ja saat tuoreimman infon CERECin uusimmista ominaisuuksista 

ja ainutlaatuisuudesta myös paikkaushoidossa. 

 
Juurenhoitoon on tullut uusi,  entistä tehokkaamija turvallisempi vaihtoehto,  Micro-Megan  One Curve (s. 25). 

Hyvä paikka on kokeilla sitäkin hands-on-sessioissa Open House -päivänä, jolloin EHL Jussi Furuholm luennoi 

Juurenhoidon tehokkaasta preparoinnista ja huuhtelusta. Ilmoittaudu luennolle kotisivuillamme.

 

Tervetuloa Hammasvälineeseen, otetaan kesä vastaan yhdessä. 

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

PREP Panel

Bulk fill -arvionti
Birminghamin yliopiston professori FJ Trevor 
Burke kertoo Bulk Fil -materiaalien tutkimu-

stulosksita, sivuilla 6–7.

Uutta Plackersilta

Grind no more 
Kertakäyttöinen purukisko. Kevyt ja nopea apu 
bruksaamiseen, huomaamaton käyttää.  
Lisää sivulla 20.

 

Uutta 

LogiBloc
Hyvin muotoiltu purutuki, joka on miellyttävä 

myös potilaalle. Sivu 19

Nopeutta testeihin
iLine microinr 

Varmista, että hoidon aloitus onnistuu Marevan-

potilaalla. Mittaa INR-arvo kätevästi  ja nopeasti  

omalla vastaanotollasi. Lisää sivulla 18.

Open House -iltapäivä 
17.5.2018  kello 13–20 Espoossa

 
Ajankohtaiset luennot ja uutuudet!  
Osallistu hands-on-sessioihin ja hyödynnä  
päivän erikoistarjoukset. Ilmoittaudu heti. 
Lue lisää, sivu 50.



ACTIVA on paljon tutkittu tuote. Kysy lisää ja pyydä 

ACTIVA White Paper asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100
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UUTTA paikkaushoitoon!

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

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 (taivu-

tuslujuus ja murtumiskestävyys), Vickers-kovuus, veden absor-

boituminen, 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 kul-

lekin materiaalille ISO-standardien mukaisesti. Testi suoritettiin 

15000 purentasyklillä käyttäen purentasimulaattoria. Materiaa-

lien polymeroitumiskutistumisjännitys mitattiin käyttäen ten-

siometritekniikkaa ajan suhteen.

Päivittäistä fluoridin luovutusta mitattiin ensimmäisen 10 

päivän ajan fluoridi-ioniselektiivisellä elektrodilla. Veden sorptio 

mitattiin, kun materiaalia oli säilytetty 37 päivän ajan 37°C:ssa 

vedessä. Pyyhkäisyelektronimikroskopian (SEM) avulla arvioitiin 

kunkin materiaalin mikrorakennetta.

Tulokset analysoitiin tilastollisesti käyttäen ANOVAa, jota seu-

rasi post hoc Tukeyn testi. Kaikista testatuista materiaaleista 

ACTIVA Restorative näytteellä oli korkein murtumiskestävyys 

(1,1 MPa m1 / 2) ja paras kulumiskestävyys (23 μm).

BEAUTIFIL II: lla oli suurin taivutuslujuus (145 MPa), joka 

ei eronnut merkittävästi (p> 0,05) CompGlassista ja Dyractis-

ta. Testatuista tuotteista GC:n Fuji II LC vapautti mittauksissa 

eniten fluoridia. 

Tämän in vitro -tutkimuksen rajoissa voidaan päätellä, 

että uusi bioaktiiviseen resiiniin  perustuva komposiitti (AC-

TIVA-Restorative) on lupaava materiaali. Sillä on erinomainen 

kulutuskestävyys ja murtumiskestävyys, mutta kokonaisuu-

dessaan materiaalin ominaisuudet ovat verrattavissa muihin 

testattuihin materiaaleihin.

Reference: 

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

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

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



Quick
Tips
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180 e
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ACTIVA on erilainen
Valokovetteinen, ei etsausta, ei sidostusta. 
Sopii kaikkiin kaviteettiluokkiin. 
Bulktäyte, nastat, pilarit.

Top Dent ACTIVA Bioactive - sarjaan kuuluvat
Bioactive Restorative, Kids Bioactive Restorative, 
Bioactive Baseliner ja Bioactive Cement

Top Dent Activa Bioactive Starter kit
sisältää: 5 ml automix-ruisku, kaksoisruiskun viejä, 

20 kpl sekoituskärkiä taivutettavalla 20 G metallikanyylilla

37302 Starter kit, A1, 1 pkt

37303 Starter kit A2, 1 pkt

37304 Starter kit A3, 1 pkt

 

Top Dent Activa Bioactive -refillit 

37305 A1, 5 ml + 20 kpl

37306 A2, 5 ml + 20 kpl

37307 A3, 5 ml + 20 kpl

37308 A3,5, 5 ml + 20 kpl

37309 A1, 2 x 5 ml + 40 kpl

37310 A2, 2 x 5 ml + 40 kpl

37311 A3, 2  x 5 ml + 40 kpl

37312 A3,5, 2 x 5 ml + 40 kpl

 Suojaa pulpa syvissä kaviteeteissa. Käytä sidosainetta ei-retentiivisissä 
kaviteettipreparoinneissa. Sidosaine 
on valinnainen kaviteeteissa, joissa 
on hyvä retentiivinen muoto.

Kun on riski sensitiivisyyteen, käytä 
sidosainetta tai desensitointiainetta. 
Vie ohut kerros ACTIVAA dentiinille, 
hiero 20 sekuntia ja valokoveta 
ennen kerrostäytteen tai bulkki-
täytteen viemistä. 

Etsaa dentiiniä ja kiillettä 10 sekuntia ( tai kiillettä selektiivisesti 15 sekuntia), 
huuhtele ja kuivaa kevyesti. Poista kaikki pintavesi, mutta  älä ylikuivaa 
hammasta, jonka rakenne sisältää luonnostaan vettä.

Vie annostelukärki kaviteetin 
pohjaa vasten. Pidä neulakärki 
materiaalin sisässä koko ajan 
välttääksesi ilmakuplat.

Valokoveta materiaali tai anna 
sen kovettua kemiallisesti 3 
minuuttia, ennen matriisinauhan 
poistoa. Jos materiaalin annetaan 
kovettua kemiallisesti, voidaan 
happiinhibiitiokerros välttää 
peittämällä ACTIVA esimerkiksi 
glyseriinillä.

Top Dent Activa Bioactive Restorative



Inspired by Nature

32029

32032

32034

32039
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Kiillottajat Top Dent
Kaksivaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä muoville, kompomeereille, 

lasi-ionomeereille ja keramialle. Autoklavoitavat.

Esikiillottaja

38423 Diaceramic Top Dent, minipoint, pinkki, 10 kpl

38424 Diaceramic Top Dent, liekki, pinkki, 10 kpl

Huippukiillottaja

38425 Diaceramic Top Dent, minipoint, harmaa, 10 kpl

38426 Diaceramic Top Dent, liekki, harmaa, 10 kpl

Steriilit/kertakäyttöiset timantit
M=medium 105-125 mikronia, C= coarse 125-149 mikronia

32029 Timantti 801/010FG, pallo, 5 kpl

32030 Timantit 801/016FG, pallo, 5 kpl

32031 Timantti 830/012FG, päärynä, 5 kpl

32032 Timantti 835/010FG, fissuura, tasapäinen, 5 kpl

32033 Timantti 835/012FG, fissuura, tasapäinen, 5 kpl

32034 Timantti 856/014FG, fissuura, pyöreä, 5 kpl

32035 Timantti 856C/016FG, fissuura, pyöreä, 5 kpl

32036 Timantti 858/014FG, fissuura, kapea, terävä, 5 kpl

32037 Timantti 878K/018FG, fissuura, kapea, 5 kpl

32038 Timantti 880/014FG, fissuura, pyöreä, 5 kpl

32039 Timantti 885/012FG, fissuura, kapea, terävä, 5 kpl

Uutuus!

• Nopea, helppo
• Ei etsausta eikä sidostusta
• Kaksoiskovetteinen

Luonnollinen ja kudosystävällinen vaihtoehto sinulle, joka haluat työsken-

nellä yksinkertaisesti ja saada aikaan erityisen laadukkaan ja pitkäkestoisen 

lopputuloksen.

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

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

Top Dent Activa Bioactive Cement

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

Yksinkertainen sementointiprosessi: 
itsesidostuva, ruiskupakkaus, ei liukene, helppo ylimäärien poisto
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Käytännönläheisen tutkimuksen merkitystä on viime aikoina koros-

tettu. Hammaslääkärin vastaanottoa voidaan pitää ihanteellisena 

ympäristönä arvioitaessa hammaslääketieteellisten materiaalien 

käsittelyä ja kliinisiä ominaisuuksia. Vastaanotolla voidaan suorit-

taa monia tutkimushankkeita, mukaan lukien materiaalien arvi-

ointi, laitteiden ja tekniikoiden arviointi; materiaalien kliiniset tut-

kimukset; sekä hoitotrendien ja potilaan tyytyväisyyden arviointi.

Yksi käytäntöön perustuvan tutkijoiden ryhmä on PREP (Product 

Research and Evaluation by Practitioners) Panel. Tämä ryhmä pe-

rustettiin vuonna 1993,  jolloin mukana oli kuusi yleishammaslääke-

tieteen ammattilaista. Nykyään ryhmässä on 33 hammaslääkäriä 

Isossa-Britanniassa ja yksi Manner-Euroopassa. 

Resiinikomposiitti- / Bulk Fill -materiaalit 
Resiini-komposiittimateriaaleja käytetään maailmanlaajuisesti 

entistä useammin takahampaiden restauroinnissa, sillä amalgaa-

mi ja sen sisältämä elohopea ovat yhä useammin huolenaiheena. 

Resiini-komposiittimateriaalit täyttävät toivotut standardit este-

tiikan ja fysikaalisten ominaisuuksien suhteen.

Bulk Fill -täyteaineet
Ihanteellisella täyteaineella pitäisi olla hyvät kliiniset tulokset - tär-

keä tavoite paitsi valmistajalle, myös kliinikoille ja potilaille. Täyte-

aineen pitäisi olla myös helposti käsiteltävä. Lisäksi restauraation 

tekemiseen käytettävä aika on huomioitava. 

Kutistumisjännityksen vuoksi yhdistelmämuovit joudutaan 

asettamaan takahammasalueelle yleensä useammassa kerrok-

sessa. Täytteen asettaminen kerroksittain voi johtaa ilmakuplien 

ja onkaloiden syntymiseen. Lisäksi kontaminaatioriski nousee ker-

rosten välissä ja toimenpiteen kesto pitenee.  

Ihanteellisen täytemateriaalin tulisi olla kliinisesti tehokas, 

helppokäyttöinen ja aikaa säästävää. Nämä ominaisuudet ovat Bulk 

Fill -täyteaineissa, jotka voidaan valokovettaa 4 mm:n kerroksena.

Helppokäyttöisyys on yksi täytemateriaalin tärkeimpiä omi-

naisuuksia, joten Aura Bulk Fillin (SDI) käsittelyn arviointi on mer-

kittävä hammaslääkäreille.  Aura Bulk Fillissa valokovetusprosessi 

muuttaa hartsin taitekerrointa marginaalisesti vastaamaan täy-

teaineen taitekerrointa. Tämä parantaa läpinäkyvyyttä tilapäises-

ti, mikä mahdollistaa valon läpäisyn syvemmälle valokovetuksen 

aikana. Kovettumisen jälkeen taitekertoimet muuttuvat jälleen 

erilleen ja täytteelle tulee ihanteellinen opasiteetti. Tämä artikkeli 

kertoo tutkijoiden näkemyksiä Aura Bulk Fillin käsittelystä (kuvio 1).

Ohjeet arvioijille
Heinäkuussa 2016 kymmenelle PREP Panelin jäsenelle lähetettiin 

kirjeet, kyselylomakkeet ja Aura Bulk Fill -pakkaukset sekä käyttö-

ohjeet. Hammaslääkäreitä pyydettiin käyttämään täytemateriaalia 

kymmenen viikon ajan ja palauttamaan kyselylomake analyysia 

varten. Palautetuista kyselylomakkeista saadut tiedot koottiin alla 

esitetyllä tavalla.

Tulokset
Tyypillisellä viikolla tehtyjen taka-alueen täytteiden lukumäärät:

Täytteitä / vastaajia:  < 5 / 1 ;  5-10 /4 ;  > 10 /5

Tehdyistä restauraatioista oli okklusaalisia täytteitä 17 %, II-luokan 

täytteitä 53 % ja MOD-täytteitä 30 %. 

80 % vastaajista käytti sidosainetta ja 30 % käytti lasi-ionomeeria 

alustäytteenä. 60 % käytti juoksevaa alustäytettä. 

Ennen tutkimusta vastaajat olivat käyttäneet takahammasalueella 

laajaa valikoimaa komposiittimateriaaleja. Tärkeimmät materiaalin 

valintaan vaikuttaneet syyt olivat helppokäyttöisyys, hyvä estetiik-

ka, hyvät tulokset ja tuttuus. 

Muita ilmoitettuja syitä olivat:

• helppo asettaa suurina erinä

• Bulk Fill -täytteellä vähemmän kutistumista

• vähemmän postoperatiivista sensitiivisyyttä

Kaikki (100 %) osallistujat käyttivät kapseleita, vain yksi halusi ma-

teriaalin myös ruiskussa. Kaikki (100 %) arvioijat pitivät vähäistä 

kutistumisjännitystä etuna.

SDI:n Aura Bulk Fill -täyteaineella tehtiin arvioinnin 
aikana yhteensä 41 täytettä seuraavasti:

I-luokka 30 % |  II-luokka 15 % |  MOD 54 %  |  Pilarin rakennus 1 %

Kaikki arvioijat (100 %) olivat tyytyväisiä Aura Bulk Filliin 

ja 90 % totesi, ettei jälkisensitiivisyyttä esiintynyt.  

Helppokäyttöisyys arvioitiin seuraavasti : 

Bulk Fill -materiaalin arviointi 

Annostelu ja asettaminen arvioitiin seuraavasti:

Viimeistely  ja kiillotus  arvioitiin seuraavasti:

Esteettisyys arvioitiin seuraavasti:

60 % osallistujista arvioi, että Aura Bulk Fillin yksi sävy on riittävä.

Tutkimusryhmä PREP Panel (Product Research and 

Evaluation by Practitioners) perustettiin vuonna 1993. 

Nykyään ryhmässä on 33 hammaslääkäriä 

Isossa-Britanniassa ja yksi Manner-Euroopassa. 



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

Yksinkertaiset loistavat restauraatiot joka kerta. 

Fillereiden ja resiinin ainutlaatuinen yhdistelmä 

tuo kestävyyttä ja estetiikkaa, jota tarvitaan 

pitkäaikaisiin täytteisiin. Sileä ja kiiltävä pinta joka kerta.  

Hyvä  kulutuskestävyys ja lujuus. 

Ei vajoa ja pitää muotonsa.

Vaivatonta käsittelyä, helppo ja nopea asettaa. 

Optimoitu tarttumaton koostumus tekee 

pakkaamisesta yksinkertaista. 

Erinomainen useimpiin etu- ja taka-alueen täytteisiin.

Vain 4 sävyä – helpompaa kuin koskaan! 

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 

Nopea ja helppo yhdistelmämuovi taka-alueen täytteisiin 

•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä universaalilla sävyllä

•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta

• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa

•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton koostumus 

 tekevät käsittelystä optimaalista

Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

36322 Aura Bulk Fill, kapselipakkaus, 20 x 0,25 g

36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g

bulk fill
ultra universal restorative material

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

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

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

Kommentit
“Käyttäisin rutiinisti, jos olisi laajempi sävyvalikoi-

ma.”   ”Yksi sävy OK, mutta lisäsin lopullisen sävyn 

normaalilla yhdistelmämuovilla.”

80 % osallistujista katsoi, että Aura Bulk Fill säilytti 

hyvin muotonsa ennen valokovetusta.

70% osallistujista ostaisi Aura Bulk Filliä, jos se on 

saatavissa kohtuullisella hinnalla. 80 % suosittelisi 

Aura Bulk Filliä kollegoille. 

Arvioijat kommentoivat myös ”ei parempi eikä huo-

nompi kuin nykyinen käyttämäni Bulk Fill -materiaali” 

sekä ”pidin tuntumasta ja käyttäisin sitä mielelläni”.

Muita kommentteja Aura Bulk Fillin suorituskyvystä 

ja käsittelystä:

”Yksinkertainen, hyödyllinen peruspaikkauksissa, kun 

estetiikka ei ole tärkeää” ja ”vertailukelpoinen, ellei 

parempi kuin SDR”. 

Eduksi katsottiin, että kaikkia sidosainetyyppejä voi-

daan käyttää Aura Bulk Fillin kanssa.

Yhteenveto
Aura Bulk Fill pärjäsi hyvin arvioitaessa käsiteltävyyt-

tä ja sai hyvää palautetta suurelta osalta osallistujia, 

jotka sekä ostaisivat että suosittelisivat materiaalia 

kollegoilleen. Suurin osa osallistujista oli tyytyväisiä 

Aura Bulk Fillin yhteen sävyyn.

Lue professori FJ Trevor Burken alkuperäinen tutki-
musyhteenveto kokonaisuudessa kotisivuiltamme 
>  https://www.hammasvaline.fi/tuotteet/artikkelit

Tutkimusyhteenveto:

 FJ Trevor Burke, 

Professor of Primary Dental Care

University of Birmingham,  UK

Co-ordinator of  PREP  Panel

Yksi sävy. Yksi täyttö.
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All-Bond Universal 
Millainen on All-Bond Universal -sidosaine?

Ei vaadi aktivaattoria edes epäsuoriin täytteisiin. 

Toimii valo-, kaksois- ja kemialliskovetteisten 

materiaalien kanssa. Valitse total-etsaava tai itse-

etsaava tekniikka. Sidostuu kaikkiin hammashoidon 

materiaaleihin. 

Lievästi hapan, hyvä selektiiviseen etsaukseen, 

ei aktivoi MMP-reaktiota, kestävä sidos. 

Optimoitu vesimäärä, helppo haihduttaa.

36958 All-Bond Universal, refilli, 6 ml pullo

30494 TheraCem Ca, tuplaruisku, 8 g + 5 kpl kärkiä

09597 TheraCem/BisCem-sekoituskärki, 30 kpl

09610 TheraCem/BisCem-sekoitus/vientikärki, 30 + 30 kpl 

59621 TheraCem/BisCem-juurikanava vientikärki, 30 kpl 

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

Nyt myös  refillit ja try-in-pastat!

TheraCem ca
Itsesidostuva resiinisementti

• Kaksoiskovetteinen

• Vapauttaa kalsiumia ja fluoria

• Helppo puhdistaa ylimäärät

• Kruunut, sillat, inlayt, onlayt, nastat (tehdas-

valmisteiset metalli/ei-metalli/kuitunastat)

• Vahva sidos zirkoniaan

• Röntgenkontrasti

• pH emäksinen, antibakteerinen vaikutus

• Ei sido vettä itseensä, vähäinen liukenevuus

• Ei vaadi jääkaappisäilytystä, säilyvyysaika 18 kk

Bisco

Tarvitaanko primeria ennen TheraCem Ca:n käyttöä?

Thera Cem Ca sisältää MDP:tä, mikä aikaansaa optimaalisen sidoksen 

sekä zirkoniaan että hammaskudokseen ilman tarvetta primeriin ennen 

sementointia. Thera Cemilla on erittäin korkea sidoslujuus (25–30 MPa) 

zirkoniaan MDP:n ansiosta.

Mitä sementtiä suositellaan 
e-max- ja zirkoniakruunuihin? 

Bisco suosittelee eCement DC:a e-max-kruunuihin

ja TheraCem Ca:ta zirkoniakruunuihin.

Uutta!
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Komet-hiontaterät
18830 Timantti 8368L/018W liekki, 5 kpl

18829 Timantti 8861/012W liekki, 5 kpl

18828 Timantti 830RL/021W päärynä, 5 kpl,  14 e (*11,29 e)

Nohrström/Ostela porasetit 
Inlay/Onlay-hiontasetti kaviteetin  

preparointiin ja viimeistelyyn

37680 Inlay/Onlay -hiontasetti TD840B, 5 kpl 

Cera Tip |  Keraaminen kudostrimmeri

Ikenen liikakasvun poistamiseen, syvien kaviteettien paljastamiseen ienrajalla, vähentää

verenvuodon riskiä. Kestävä yksiosainen rakenne, metalliton (ei ruostu). Käytetään ilman 

vesijäähdytystä nopeilla kierroksilla. Suositeltu kierrosnopeus 300 000 rpm.

35067 Cera Tip -setti 4561, 2 kpl CeraTip -trimmeri + autoklavoitava teline

34357 Kudostrimmeri CeraTip 016FG, 1 kpl 

Keraamiset ruusut
Erittäin kestävät. Metalliton, joten ei ruostu.

37876 K1SM/010W, 5 kpl 

37877 K1SM/012W, 5 kpl

37878 K1SM/014W, 5 kpl

37879 K1SM/016W, 5 kpl

Icon
Resiini-infiltraatti

Välty korjaavassa hoidossa tapahtuvalta ehjän hammaskudoksen tuhoamiselta. 

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

DMGKomet

37880 K1SM/018W, 5 kpl

37881 K1SM/021W, 5 kpl

37882 K1SM/023W, 5 kpl

37883 K1SM/027W, 5 kpl

"Jopa kolmen vuoden  seuranta-ajan 

perusteella menetelmän  avulla 

saadaan alkavia, eteneviä 

 hammasvälivaurioita pysäytettyä 

tehokkaammin kuin esim. käyttäen 

fluorilakkausta sekä pysyvissä että 

maitohampaissa. "

Lähde | Pajala P., Laitala M-L., Käkilehto T., 
Tjäderhane L., Anttonen V.; Resiini-infiltraa-
tio alkavien kariesvaurioiden pysäytyshoi-
dossa, Suomen Hammaslääkärilehti 14/2015)
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Transform |   Jäljennöslusikat

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Helpottaa jäljennöksen ottoa esimerkiksi, 

jos potilaalla epätavallisia pehmytkudosmuutoksia, luun muotoja tai hampaiden asentoja.

30636 Small, yläleuka

30634 Medium, yläleuka

30632 Large, yläleuka

30635 Small, alaleuka

30633 Medium, alaleuka

30631 Large, alaleuka

InSafe | Puudutusruisku

Turvallinen puudutusruisku – täydellinen suoja neulanpistotapaturmien ehkäisyyn. 

InSafessa on puudutusneulojen keräyssäiliö. Neulan poisto ruiskusta onnistuu yhdellä 

kädellä. Neulanpistovaaraa ei ole! Mikään muu järjestelmä ei tarjoa tällaista suojaa. 

38830 Puudutusruisku Insafe -T itseaspiroiva, 1 kpl

38831 Puudutusruisku Insafe -O itseaspiroiva, 1 kpl

38833 Keräyssäiliö Insafe, 1 kpl

38865 Pöytäpidike Insafe, 1 kpl

38832 Neula-adapteri Insafe, 250 kpl

38834 Tarrat Insafe-pöytäpidikkeelle, 1 pkt

38835 Turvahylsy Insafe, 2 kpl

Conta Guard 
Puudutusruiskuteline 

Tehokas menetelmä 

pistotapaturmien ehkäisemiseen. 

Premium Plus
Metallinen puudutusruiskuteline, koko 55 mm x 398 mm. 

Autoklavoitava. Pohjan silikonirengas pitää telineen 

hyvin paikoillaan.

31158 Premium Plus -puudutusruiskuteline, 1 kpl

Miramatic Holder Plus
Puudutusruiskuteline. Ruiskun voi asettaa telineeseen 

yhdellä kädellä. Lukitusmekanismi pitää puudutusruiskun 

paikoillaan. Ruostumatonta terästä. Autoklavoitava.

38648 Miramatic holder Plus, 1 kpl

Miramatic Holder
Metallinen teline puudutusruiskuille. Teline pysyy 

hyvin paikoillaan (paino 350 g). Autoklavoitava.

90346 Miramatic holder, 1 kpl

Conta Guard koostuu puudutusruiskutelineestä sekä muovipinnoitetusta tarrasta, 

joka sulkee puudutusneulan pään sisäänsä neulan irroitusvaiheessa.  Tämä ehkäisee 

neulanpistotapaturmien syntymistä.

36741 Puudutusneulateline Conta Guard, 1 kpl

36742  Conta Guard -suojatarra, 200 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

puudutusruiskut



11|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |  Touko-kesäkuun EXTRA

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 (+ alv. 24 %) .  
Saat ensimmäisen adapterisi Crystal Tip Trial  Kit -pakkauksessa.  
 

Kun käytät alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä, 
saat myös adapterisi reilusti edullisemmin. 

Kysy tarjoustamme.

Ota yhteyttä alueesi edustajaan tai 
soita asiakaspalveluumme, 
p. 010 588 6100. 

 Kysy samalla 
O-rengas-korjaussettiä  

 

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  |   1 500 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-rengas-korjaussetit. 

Kokeile kertakäyttökärkiä 30 päivää!  

Uutta!  Crystal Tip Trial Kit
Trial Kit sisältää 10 kpl Original-kärkiä, 10 kpl HP-kärkiä, 

valitsemasi adapteri-mallin ja käyttöohjeet kätevässä 

paketissa. Ellet ole tyytyväinen, palauta adapteri ja saat  

rahasi takaisin. 

 

Uutta!  Adapterihuolto
Kun käytät alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä, saat myös 

adapterihuollon edullisesti. Tilaa ilmainen instrumenttien 

huoltopussi ja lähetä adapterisi huollettaviksi meille 

5 kpl/huoltopussi. Kysy lisää asiakaspalvelustamme 

p. 010 588 6100 ja huollosta p. 010 588 6300.

Käyttämällä vain alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä 
pidät adapterisi  käyttökuntoisina.

Original, pitkä HP, lyhyt

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

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

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

Uusi adapterin O-Ring-
korjaussetti saatavana 
eri adaptereille. 



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

Tarjous on voimassa 2.4-29.6.2018

Osta 1 Scotchbond™ Universal sidosainepullo (41258) tai 
40 kpl:n L-Pop™ peruspakkaus (41255) - 
saat yhden Sof-Lex Diamond aloituspakkauksen (5092IM) veloituksetta

Tuotenumero Tuotekuvaus

41258 Scotchbond™ Universal refilli: 
1 pullo Scotchbond™ Universal à 5 ml, käyttöohjeet 

41255 Scotchbond™ Universal peruspakkaus L-Pop™: 
40 yksittäispakkausta, 1 etsaushapporuisku à 3 ml, 25 annostelukärkeä, 
käyttöohjeet, kuvallinen tekniikkaohjekortti

5092IM Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä—peruspakkaus
5 Sof-Lex™ esikiillotuslaikkaa (beige); 5 Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikkaa 
(pinkki);
käyttöohjeet; kuvallinen tekniikkaohjekortti

3M Oral Care

SBU Offer 277x190mm FI 2018.indd   1 09/04/2018   13.55



www.3M.fi /impregumsuperquick

Soveltuu erinomaisesti pienempiin 
töihin, nopean, kahden minuutin 
kovettumisajan vuoksi.

Uusi koostumus, jossa yhdistyvät 
polyeetterin tarkkuus ja A-silikonin 
nopeus.

Parannettu raikas mintun maku ja 
nopea kovettumisaika parantavat 
huomattavasti potilaskokemusta.

Jäljentää jokaisen yksityiskohdan 
kahdessa minuutissa
3M™ Impregum™ Super Quick
Polyeetteri jäljennösaine

3M ja Impregum ovat 3M:n ja Deutschland Gmbh:n tavaramerkkejä.©2018. Kaikki oikeudet pidätetään. 

UUTUUS

 

polyeetteri

Hväline Impregum Super Quick Ad FI ICONS 277x190mm.indd   1 03/04/2018   13.43



ceram.x® universal
Universal Nano-Ceramic Restorative

Prime&Bond active™
Universaali sidosaine

•  Aktiivinen sekoittuminen kosteaan kaviteettiin

•  Aktiivinen levittyminen ja tasoittuminen

•  Aktiivinen tunkeutuminen dentiinikanaviin

•  Ohut sidosainekerros ja matala viskositeetti

Osta  

Prime&Bond activeTM 

pakkaus, saat veloituksetta 

ceram.x® universal  

paketin 

•  Ainutlaatuisen Sphere TECTM teknologian avulla saat optimaalisen  
 käsiteltävyyden

•  Erinomainen muotoiltavuus ja käsiteltävyys

•  Yksinkertainen värijärjestelmä: 5 sävyä kattaa koko VITA® skaalan

• Helppo kiillottaa upeaan lopputulokseen

P&B Bond Active CeramX 277x190 mm FIN.indd   1 2018-04-09   11:14



Coltene ILMO



1 250 e
*1 008,06 e

KOKEILE NYT 
tyytyväisyystakuulla 
cementation.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Edustaja Clinical: Pia Herrmann-Rajala | gsm 040 589 88 39

 
 
kaikkiin kliinisiin
tilanteisiin

OIKEA
SEMENTTI 
kaikkiin kliinisiin
tilanteisiin
Sementtikaksikko kaikkii sementointitarpeisiin:
Variolink® Esthetic – Helppo tapa sementoida erittäin vaativat restauraatiot
SpeedCEM® Plus – Tehokas tapa sementoida zirkoniumoksidirestauraatioita

Recommended for 

D-Light Pro
Valokovettaja – näe asiat 
uudessa valossa

Suuritehoinen kahden aallonpituuden LED-

valokovetin polymeroi kaikki valokovetteiset 

hammasmateriaalit. Ainutlaatuinen Detection-

asetus auttaa huomaamaan sellaistakin, mikä 

ei aina paljaalla silmällä erotu: infektoitunutta 

dentiiniä, plakkia, saumavuotoa, vanhoja yhdis-

telmämuovitäytteitä...

D-Light Pro on pienikokoinen ja kevyt kuin mikä 

tahansa instrumentti. Integroitu valotusmittari. 

Autoklavoitava!

30883 D-Light Pro, 1 kpl

GC

Equia Forte
Valokovetteinen lasi-ionomeeri

Lasi-ionomeeri ja resiiniteknologioiden in-

novaatio. Ei vaadi kerrostamista, ei tartu ins-

trumenttiin. Valokovetteinen Equia Forte coat 

antaa täytteelle kulutusta kestävän pinnan. 

Kokonaiskäsittelyaika 35 minuuttia. 

30651 Equia Forte A2, 60 x 0,53 g

30652 Equia Forte A3, 60 x 0,53 g



Giving a hand to oral health.

 
Osta 5 

puudutusneula 
pakkausta ja saat  

1 pakkauksen  
veloituksetta!

• Erityisen ohutseinämäinen ja  
sisähalkaisijaltaan suurempi

• Injektiopaine vähenee ja pistokipu 
on pienempi

• Neulan viistottu, kolmitasoinen 
leikkauspinta varmistaa kivuttoman 
puudutuksen

Tarjous!

• Yhdistelmämuovi ei tartu instrumenttiin
• Ergonominen muotoilu 
• Ei herkkä yleisille hapoille ja desinfiointiaineille
• Korroosionkestävä ja pitkäikäinen
• Sopii kaikkiin sterilointitapoihin ja lämpötiloihin

Uusi Kulzerin yhdistelmämuovi-instrumentti on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on  
kiillotettu erittäin kiiltäväksi. Instrumentti on 
kaksipäinen, toisessa päässä on keskikokoinen 
laastain ja toisessa pieni päärynän muotoinen 
täppäin.

Sopira Free Flow puudutusneulatNew Kulzer Composite Instrument

 Osta 4  
yhdistelmämuovi 
refilliä ja saat 1 

yhdistelmämuovi- 
instrumentin  
veloituksetta!

Arja Nyman 
+358 400501010
arja.nyman@kulzer-dental.com

Ad Finland_201804.indd   1 4/10/2018   2:49:54 PM
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Hyvä apu!

3+1 
Spotit®

Kontaktin merkkauslanka
31696 Spotit contact finder lajitelma 9+9 kpl
31697 Spotit contact finder suora 18 kpl
31698 Spotit contact finder taivutettu 18 kpl

4+1
 FenderWedge®

Suojaa hammasta ja ientä 
II-luokan kaviteettien preparoinneissa
90599 Prep.suoja FenderWedge laj 4x36 kpl
90602 Prep.suoja FenderWedge x-small 36 kpl
90603 Prep.suoja FenderWedge small 36 kpl
90604 Prep.suoja FenderWedge medium 36 kpl
90605 Prep.suoja FenderWedge large 36 kp

4+1 
FenderMate® Temp
Suojan ja matriisin yhdistelmä hampaan 
väliaikaisen täyttämisen yhteydessä
31896 FenderMate Temp 36 kpl

FenderWedge tarjoaa suojan viereiselle hampaalle 
ja ikenelle, jotka vahingoittuvat helposti II-luokan 
kaviteettia preparoitaessa. FenderWedge on kiilan ja 
metallilevyn yhdistelmä. Tämä mahdollistaa helpon 
asettamisen hammasväliin.

FenderMate Temp on all-in-one ratkaisu 
turvalliseen ja helppoon hampaan 
preparointiin ja täyttöön väliaikaisia 
approksimaalisia täytteitä tehtäessä. 

Directan uusi värillinen kontaktin 
merkkauslanka Spotit. Kruunujen ja 
siltojen kontaktipisteen tunnistaminen 
ei ole koskaan ollut helpompaa!

5017-2018-04_FenderWedge_FenderMateTemp_Spotit_FI.indd   1 2018-04-09   09:57:36

iLine  
MicroINR-mittari ja testiliuskat

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

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

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

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

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

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

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

30460 iLine microINR-laite, 1 kpl

iLine-testiliuskat 
kertakäyttöisiä ja yksittäispakattuja 25 kpl:n pakkauksessa, ja ne säilyvät huoneenlämmössä.              

30461 iLine microINR chips, yksittäispakatut testiliuskat, 25 kpl

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

ERIKOISTARJOUS |  Etusi 300 e!

Osta iLine microINR -mittari nyt erikoishintaan 570 e (*459,68 e), norm. 698 e. 

Saat lisäetuna kaupan päälle iLine microINR chip -testiliuskapaketin (arvo 176 e)  veloituksetta.
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Uutta!

Uutta!

eBite
LED-valollinen purutuki

Parantaa työskentelynäkyvyyttä suussa – ei varjokohtia. 

Helppo, säästää työaikaa. Sopii erinomaisesti myös yksin 

työskenteleville. Langaton, helppo ladata. 

Purutuet, 5 kokoa XS–XL, autoklavoitavat. 

Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan.

37402 eBite-purutuki valolla, aloituspakkaus:

 laite, pöytälaturi sekä 

 5 purutukea (koot XS–XL)

37403 Purutuki eBite, XSmall, 1 kpl

37404 Purutuki eBite, Small, 1 kpl

37405 Purutuki eBite, Medium, 1 kpl

37406 Purutuki eBite, Large, 1 kpl

37407 Purutuki eBite, XLarge, 1 kpl

37408 Purutuki eBite LED-suoja, 1 kpl

37409 Suojapussi eBite, 100 kpl

Silmäsuojukset
Kevyt, kertakäyttöinen, sangoissa värilajitelma.

38858 Sangat + kirkas visiiri, 20 + 20 kpl

38859 Sangat + tumma visiiri, 20 + 20 kpl

38860 Visiiri, kirkas, 50 kpl

38861 Visiiri, tumma, 50 kpl

Ultravision FS  |  Suupeili
 

Tasopeili, jossa ainutlaatuiset kerrokset tekevät heijastuvasta 

kuvasta terävän ja kristallinkirkkaan verrattuna Rhodium- 

pinnoitettuun peiliin.  Soveltuu  erinomaisesti juurenhoitoon.

• terävä ja kristallinkirkas heijastuma

• korkealuokkainen värientoisto, ei muunna värejä

• täsmällinen tarkkuus

• naarmuuntumaton pinta

31898 Suupeili 4 taso, Ultravision FS, 12 kpl

Suupeilin 
varret
Carl Martinin silikonivartiset 

LiquidSteel - instrumentit on valmistettu 

 korkealaatuisesta  ruostumattomasta teräksestä. 

Pehmeä ja  ergonominen silikonivarsi antaa 

hyvän pidon.

32838 Suupeilinvarsi, pinkki, 1 kpl

32839 Suupeilinvarsi, vaaleansininen, 1 kpl

LogiBloc
Purutuki

LogiBloc purutuen ainutlaatuinen 

 muotoilu tukee mukavasti potilaan 

 leukoja ja  mahdollistaa hyvän 

näkyvyyden ja pääsyn työalueelle. 

Helppo asettaa paikalleen. Lateksiton. 

Voidaan  kylmästeriloida tai 

autoklavoida (max. 280 asteessa 20 min). 

32504  Purutuki LogiBloc, 

 standard, vihreä, 1 kpl

32505  Purutuki LogiBloc, 

 lasten, lila, 1 kpl  



Nopea apu bruksaamiseen
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Uutta!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

Grind No More
Purentakisko

Plackers Grind No More purentakisko suojaa hampaita 

 narskuttelulta ja puremiselta yöaikaan. "One-size" koko sopii 

sekä ylä- että alaleukaan. Kertakäyttöistä suojaa on  mahdollista 

käyttää kolmen päivän ajan. Yksittäispakattu, käyttövalmis 

suoja ei vaadi kuumentamista, muovaamista tai leikkaamista. 

 Miellyttävä ja huomaamaton käyttää.

32490 Purentakisko Grind No More,10 kpl

Muista myös 
laadukkaat ja suositut  
Plackers-hammaslankaimet 
sekä Plackers Interdental -hammasväliharjat.

Amalgaaminviejä
Muovinen, taivutettu amalgaaminviejä vientiin 

ja annosteluun. Voidaan autoklavoida 134 asteessa.

30644 Amalgaaminviejä, muovi, taivutettu, 1 kpl

30645 Amalgaamiviejän vaihtokärki, taivutettu muovinen, 1 kpl

Microbrush
Superlontikku

Microbrush-applikaattoreissa 

on nukkaamaton kuitukärki 

ja taipuisa kaulaosa.

78966 Superlontikku Microbrush X, musta, 100 kpl

30704 Superlontikku Microbrush regular, lajitelma, 400 kpl

31574 Superlontikku Microbrush, fine, lajitelma, 400 kpl



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

TM

TM

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™
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instrumentit

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.

ProThin 
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

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.

Quik-Tip 

vaihtokärki

EAGLE Lite, 

vaihtovarsi, 

eri värejä

 

AE-vaihto-

kärjen kiristin

American Eagle -paikkausinstrumenttien pinta on erittäin sileä ja  

lähes yhtä kovaa kuin timantti. Paikkausmuovi ei tartu kiinni instrumenttiin. 

Näillä instrumenteilla paikan muotoilu on helppoa, tehokasta ja nopeaa.

Yhdistelmämuovi-instrumentit

39755 Laastain yhdistelmämuoville 6 XP, 1 kpl

39749 Vuollin 8A XP, 1 kpl

39757 Koverrin, pallo #6 1,0 XP, 1 kpl

39745 Täppäin, lieriö 7 XP, 1 kpl

39747 Täppäin, pallo 26-30 XP, 1 kpl

39754 Laastain yhdistelmämuoville 4 XP, 1 kpl

39756 Laastain yhdistelmämuoville 9 XP, 1 kpl

39746 Täppäin Super Plugger S/M XP, 1 kpl

39751 Vuollin IPC-T XP, ohut, 1 kpl

Millaisen instrumentin sinä 

haluat? Tutustu American 

Eaglen laadukkaaseen 

ja laajaan valikoimaa, 

ja lataa viimeisin tuote-

luettelo kotisivuiltamme  

www.hammasvaline.fi/ 

Tuotteet / Tuoteluettelot

* Arvonlisäveroton hinta



BROADBAND LED CURING LIGHT

50 % isompi 
linssi (12 mm)

Iso valokovettajan 
pinta-ala 107 mm2

> täydellinen valokovetus  
taka-alueelle yhdellä kerralla 
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Uutta Ultradentilta!

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

valintasi mukaan, saat lisäksi yhden  Opalescence Go 6 %,  

minttu, 10 kpl pakkauksen  veloituksetta.

32280 Opalescence Go 6 %, meloni, 10 kpl

38947 Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl

3 + 1
Enamelast unidose 
Osta 3 pakkausta Enamelast-fluorilakka unidose 5 x 0,4 ml tai 50 x 0,4 ml valintasi mukaan,  

saat yhden samankokoisen pakkauksen veloituksetta.

Osta 3 pakkausta Enamelast-fluorilakkaruiskuja (maku Walterberry) 2 x 1,2 ml tai 20 x 1,2 ml,  

saat lisäksi yhden samanlaisen pakkauksen veloituksetta.

30726 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Bubble Gum, 5 x 0,4 ml

30727 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Cool Mint, 5 x 0,4 ml

30728 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Orange Cream, 5 x 0,4 ml

30729 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Bubble Gum, 50 x 0,4 ml

30730 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Cool Mint, 50 x 0,4 ml

30731 Enamelast-fluorilakka, unidose, 5 %, Orange Cream, 50 x 0,4 ml

39446 Enamelast-fluorilakka, 5 %, Walterberry, 2 x 1,2 ml

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

Laajaspektrinen 

LED-valokovetusvalo

täydellinen 
kattavuus



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 

tarkkojen intraoraalisten kuvien ottamiseen. Anatominen 

muotoilu ja poikkeuksellisen laaja kuvauskenttä helpottavat 

pääsyä vaikeille alueille ja auttavat säilyttämään potilasmu-

kavuuden.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven LED-valo ja 

asfäärinen linssi takaavat häiriöttömän kuvan. Irrotettavan 

modulaarikaapelin ja USB-liitännän ansiosta helppo kytkeä ja 

siirtää eri huoneeseen. Voidaan käyttää eri valmistajien 

kuvantamisen ohjelmistoja.

59200 Intraoraalikamera Sopro 617 USB TopDent, 1 kpl  
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57-vuotias nainen tuli perushammaslääkärin lähetteellä d.47 uu-

sintajuurihoitoa varten. Ongelmana oli d.47 oireilu sekä vanhojen 

täytteiden purku, joka ei ollut edennyt oman hammaslääkärin 

toimesta. Potilas toivoi d.47 säilyttämistä poiston sijaan.

Lähetekuvassa todetaan apikaalisesti vajaa distaalijuuren täy-

te, mesiaalisista kanavista lähettävä hammaslääkäri oli osittain 

saanut vanhaa täytettä pois ja kuvassa viitteet kanavalääkkeestä. 

Distaalijuuren ympärillä lamina dura katkeaa ja luu on diffuusia 

juuren apikaaliosan ympärillä.

Ensimmäisellä hoitokäynnillä d.47 vanha täyte poistettiin 

R-Endon mustalla ja harmaalla neulalla kofferdam-suojauksessa. 

Distaalijuuren apikaalikolmannekseen edettiin 0.06-0-08 K-viiloilla 

ja kaikkien kanavien (MB, ML ja D) pituus määritettiin 0.10 K-viilalla 

apex-mittarin avulla. 

Avaus ja laajennus tehtiin käyttämällä 2Shape TS1-2 neuloja ja 

apikaalinen viimeistely tehtiin F40 viimeistelyneulalla. 

Neulatyöskentelyn ajan huuhteluun käytettiin NaOCl 3%, loppu-

huuhtelussa NaOCl tehostettiin EndoUltralla, jota käytettiin noin 

30 sekunnin ajan kaikissa kanavissa. Kanavakuivauksen jälkeen 

lopuksi huuhdeltiin EDTA 17%:lla sekä Klorhexolilla. 

Kuivattuun kanavaan laitettiin kalsiumhydroksidi (UltraCal) 

lääkeaineeksi ja väliaikaiseksi paikaksi Cavit G sekä Fuji II LC.

Toisella käynnillä kanavat puhdistettiin kofferdam-suojauksessa 

kalsiumhydroksidista NaOCl 3%:lla ja F40 viilalla. 

Master-point-kuva otettiin niin, että kaikissa kanavissa oli F40 

GP-nasta, joilla sitten primaaritäyttö tehtiin. 

Ennen täyttöä kanavat vielä huuhdeltiin EDTA 17%:lla ja Klorhexo-

lilla ja kuivattiin huolellisesti. 

Sealeriksi kanaviin laitettiin AH+ ja päänasta katkaistiin läm-

min-guttaperkka-järjestelmällä, jolla myös koronaalisesti etenkin 

laakea distaalikanava tiivistettiin. 

Kanavien suut peitettiin Coltosolilla ja väliaikainen paikka tehtiin 

Fuji II LC:lla. Lopuksi otettiin vielä täyttö-HF.

Juurihoidon päätyttyä potilas varasi ajan omalta 

hammaslääkäriltään d.47 keraamista paikkausta varten

Teksti: HLT Riikka Mattila,

erikoishammaslääkäri

kariologia – endodontia

Potilastapaus 
2Shapen käytöstä

* Arvonlisäveroton hinta



MicroMegaUutta juurenhoitoon!

868 e
*700 e

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.
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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.

Tilaa vastaanotollesi veloituksetta 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

Sinä otat jäljennöksen, me hoidamme loput! Healthy Smile

Pakkaus sisältää 

• henkilökohtaiset  

valkaisulusikat

• 4 x 2,5 ml valkaisugeeliä  

(10 % tai 16 % karbamidi-

peroksidi)

• säilytysrasia valkaisu- 

lusikoille sekä selkeät  

käyttöohjeet

Tilaukset ja lisätiedot asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100
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Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen 40 minuutin käsittelyn 

jälkeen. Uudenlainen katalysti, jossa stabiili emäksinen pH ja kalsiumi tukevat 

hampaiden remineralisaatiota. Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana. 

 Nopeampi, yksinkertaisempi, tehokkaampi ja turvallisempi.

Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan ruiskukärjestä, ei hukka-

materiaalia. 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 Perfect
10 % ja 16 % karbamidiperoksidi kotivalkaisuun

Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. Säilytys huoneen-

lämmössä. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml. Vaikuttava aine: 10 % ja 16 % karbamidiperok-

sidi. 50 x 3 g bulkkipakkauksissa jokainen ruisku pakattu erikseen. 

Sisältää: Kaliumnitraattia ja fluoria. Käyttö: Whiteness Perfect 10 %: yön yli tai 4 

h/päivä. Whiteness Perfect 16 %: 3–4 h/päivä.

Kun hoidat vain yhden potilaan. 5 x 3 g pakkaus 

riittää 20–30 annokseen.

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

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

Kun teet runsaasti valkaisuja. 50 x 3 g 

pakkaus riittää 200–300 annokseen.

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

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

* Arvonlisäveroton hinta



Uutta!Uutta!

Uutta!

oikominen
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Biofix LC
Kiinnitysmuovi

• Yksikomponenttinen valokovetteinen kiinnitysaine  

metallisille, keraamisille sekä muovisille kiinnikkeille 

• Ei tarvita primeria  – yksi työvaihe vähemmän

• Vapauttaa fluoria ja ehkäisee dekalsifikaatiota

• säilytys huoneenlämmössä

42008 Biofix-kiinnitysmuovi, 4 g + 3 g

 Pakkauksessa 1 ruisku (4 g) kiinnitysmuovia ja 

 1 ruisku (3 g) etsausgeeliä. 

Brace Paste
Kiinnitysmuovi

• valokovetteinen, medium viskositeetti

• ei valu
• ei tartu instrumentteihin

• ylimäärien poistaminen helppoa

• fluorosoiva – helpottaa ylimäärien poistoa

• säilytys huoneenlämmössä

• kaaren voi ligeerata välittömästi valotuksen jälkeen

• yhteensopiva muiden LC-primereiden kanssa

40930 Bracepaste kiinnitysmuovi LC, ruisku 4 g 

 020-026879

Uusi BrackFix-systeemi
Vocon uusi fluorosoiva valokovetteinen BrackFix-systeemi 

mahdollistaa tarkan brakettien liimaamisen hampaalle, sillä se 

ei valu, vaan mahdollistaa koko hammaskaaren asettelemiseksi 

ennen valotusta. Kaaren voi ligeerata välittömästi. 

BrackFix
Kiinnitysmuovi
Muovi ei valu eikä tartu instrumenttiin. 

Se voidaan annostella suoraan ruiskusta braketin pohjaan. 

47431 BrackFix muovi ruiskussa, 1207, 2 x 4 g

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

yksittäispakkauksiin, joissa aine myös sekoitetaan ennen käyttöä. 

Ainetta ei huuhdella, vaan se haihtuu pois parissa sekunnissa, 

minkä jälkeen braketit muovi pohjassa voidaan asetella 

hampaille.

47432 BrackFix Primer SE, 1209, 50 kpl   
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MR Lock
Rengassementti

• valokovetteinen

• limen värinen

• fluoria luovuttava 

• renkaisiin tarttuva

• voi viedä suoraan renkaalle

Huom! Tuotteen kärjet ja pakkauskoko ovat vaihtuneet. 
Uusi tuotenumero: 
40931 MR Lock 001-975 LC, kapselit, 50 x 0,45 g 

Uudet kärjet sopivat useimpiin viejiin. Pakkauksessa on 50 kärkeä.

Opal Bond
Kiinnitysmuovi

• ei valu – koko leuka aseteltavissa ennen valotusta

• ei tartu instrumenttiin

• fluorosoiva, mikä helpottaa ylimäärien poistamista

46559 Opal  Bond 500-067MV muovi, ruisku, 8 x 0,9 g  

46560 Opal  Bond 500-066MV muovi, kapseli, 20 x 0,3 g

40769 OpalBond Flow 500-041 A2, ruisku, 2 x 2,3 g + 20 kpl   

42007 OpalBond Flow 500-082 blue ruisku, 2 x 2,3 g + 20 kpl

40770 OpalBond Flow 500-079 kärjet, 20 kpl 

Opal Seal 
Primer

• kaikkien valmistajien valokovetteisten muovien kanssa 

 yhteensopiva

• voi myös levittää brakettien ympärille esim kaaren vaihdon 

 yhteydessä

• luovuttaa fluoria 

46588 Opal Seal 500-061, 4 x S 1,7g/40 kärkeä

46577 Opal Seal 500-064  kärjet, 20 kpl

Opal Band
Rengassementti

• Triple cure kovettuu valolla, kemiallisesti ja kosteuden 

 vaikutuksesta

• sininen  auttaa ylimäärien poistossa

• fluoria luovuttava – sisältää lasi-ionomeeria

• kaksoisruisku sekoituskärjillä, joten voi viedä suoraan renkaalle 

46596 OpalBand Cem 500-000,  4 x 8,3 g + 50 kpl

46597 OpalBand Cem 500-086 kärjet, 50 kpl  

Eagle Fluorsure  
Primer

• kaikkien valmistajien valokovetteisten  

muovien kanssa  yhteensopiva

• voi levittää brakettien ympärille kaaren  

vaihdon yhteydessä

• luovuttaa fluoria

40846 Eagle FluorSure 001-915 primer plo, 6 g/6 mlw

Ortho LC Band
Rengassementti

• valokovetteinen

• sininen

• fluoria luovuttava

40690 Ortho Band LC Blue ruisku, 5 g

hammastarvikemyyjä  

Raili Kutilainen  >>

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

<< myyntipäällikkö 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

* Arvonlisäveroton hinta



Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT SMART
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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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Uutta! Hyödynnä 
SMARTmatic

instrumentti-
tarjous  
3 + 1

Hyödynnä 
Master & Expert 

instrumentti-
tarjous  

4  + 1



KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

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

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

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

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

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

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

KaVo Scan eXam™ 
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700 
intraoraalisensoritekniikka 
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.

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

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

 hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja 

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun 

laboratorioita ja hammas lääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta 

go.kavo.com/fi/imgoverview

KV_16_17_0451_REV0_Portfolio-DTX-Ad_277x190mm_SCAN_FIN.indd   1 09.10.17   09:32
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VAIHTOTARJOUS
 
Vaihda vanha Digora uuteen KaVo Scan eXam- 
tai KaVo Scan eXam One -kuvanlukulaitteeseen, 
saat kaupan päälle valintasi mukaan 
joko asennuksen tai materiaalipaketin. 

Edun arvo  700 e
Tämä tarjous on voimassa vain 31.5.2018 asti.
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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 

tarveainesäilönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla 

työskentelykorkeudella. 

Helppo ottaa käyttöön sekä koota. Liität laitteen sähköverkkoon ja se 

on  heti valmis käyttöön. Vaivaton purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikromoottori, 

digitaalinen käyttöliittymä, 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille, 

sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, Satelec/EMS-hammas-

kivenpoistajat. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin. Hygieenisesti si-

joitetut 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

SpinErgo 
Medical | Office
Satulatuolin hyviä puolia normaalissa työtuolissa 

SpinErgo-tuolit kannustavat istujaa aktiiviseen istumiseen, mikä 

vähentää istumatyön kuormittavuutta alaselälle ja reisille sekä 

estää selkä- ja niskakipuja. Alaselän ja vatsan lihakset aktivoitu-

vat tuolilla istuessa, mikä parantaa ryhtiä ja kannustaa istumaan 

suorassa. Tuolin patentoidun 360 asteen kierto-ominaisuuden 

avulla tuolin istuinosa myötäilee istujan liikkeitä. Tuolin voi myös 

lukita tiettyyn asentoon.

SpinErgo-tuolit ovat nähtävillä Hammasvälineen 
Open House -päivässä 17.5. 
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Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Unic Line S

Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari

Tule tutustumaan!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin entistä parempi ja loistavasti 

nykyaikaiset vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S.

 
Esittelyssä myös Open House -päivänä 17.5. Espoon näyttelyssämme.

Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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Helppoutta – myös 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

 

INTEGO AMBI | Ambidextrous 
Pyörähtää 15 sekunnissa oikeakätisestä 

vasenkätiseksi tai toisinpäin ilman että 

tarvitset siihen lisätilaa. 

Lisäksi samat loistavat ominaisuudet 

kuin INTEGOssa ja INTEGO PROssa. 

Kätisyyden vaihto hetkessä  
ja ergonomisesti oikein. 

Vain  tuoli pysyy paikoillaan.  



Low dose
Kysy lisää!

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

Low dose  – kuvan laatua menettämättä!
Helppo päivitettävyys. KKTT, isompi kenttäkoko, kefalo.
Kuva on spesifisen tarkka, mikä  on ensiarvoisen tärkeää mm. juurihoito- ja implantti-

diagnostiikassa. Se tuo varmuutta hoitoon sekä parantaa olennaisesti myös potilas-

turvallisuutta. Uudentyyppisellä DCS-sensorilla otettu kuva takaa erittäin selkeän 

kontrastin ja terävän kuvan. Kenttäkoot | 5 x 5,5 cm:n, 8 x 8 cm:n ja 11 x 10 cm:n KKTT-kuvat. 

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

potilaan asentovirheiden aiheuttaman kuvavääristymän korjausmahdollisuus.

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

SIDEXIS 4 -ohjelmistojen kanssa. Se on olennainen osa turvallista  työketjua. 

Tervetuloa tutustumaan ja vertaamaan markkinoiden muihin laitteisiin. 

Soita ja kysy lisää, p. 010 588 6200

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

on helppoa, opastaa kuvausparametrien ja -panelin valinnan. 

Kääntyvän peilin ja sähköisen 5-pistepääntuennan ansiosta 

potilaan asettelu on yksinkertaista ja nopeaa – ainutlaatuinen 

purutikku kertoo heti potilaan oikean pään asennon. Opastava 

Easy Pad -kosketusnäyttö ohjaa kuvantamisprosessia.

ORTHOPHOS  SL
Siirry kuvantamisen uudelle tasolle!
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SIDEXIS 4 potilaan kuvantamisdatan hallintaan. 
Kaikki potilaan kuvat yhdellä kertaa TIMELINE-haulla 
samaan näkymään. Voit poimia tai yhdistellä kuvat aina 
kulloisenkin hoidon tarpeen mukaan!

SIDEXIS 4 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla yhdellä ohjelmistolla 2D ja 3D -kuvan-

tamistiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä  

potilaan koko hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsittelyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa 

kaikkia Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vastaanotolla ja yhdistää ne laitteiden 

ohjaamiseen sekä implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin ja oikomishoidon ana-

lysointiohjelmiin. Se tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digitaalisella näytöllä tehtävässä 

suunnittelussa (kuten CEREC)  

se täyttää kaikkein tiukimmat 

käyttäjän edellyttämät 

suunnittelustandardit.

Kysy meiltä  kuinka voit hyödyntää 
sekä 3D-kuvantamista että 
CERECiä tuottavasti ja helposti. 

Janne Ruokola, p. 050 310 8595   
Esa Apajasaari, p. 050 310 8581   
Esa Asikainen, p. 050 310 8590

SIDEXIS 4

INTEGROIDUT 
DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

Uusi ohjelma  

3D Endo– parempaa, turvallisempaa 
  ja nopeampaa juurenhoitoa

3D ENDO – on suunniteltu parantamaan hoidon laatua
• aktivoidaan röntgenkuvasta juurihoidettava hammas

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat on helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

Tiedä enemmän! 3D ENDO – ohjelma, jolla ennakoit
• ohjelma arvioi neulan työpituudet ja kaviteetin avaussuunnat

• se paikallistaa kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• voit suunnitella optimaalisen kulun kanavaan ja valita käytettävän 

loppuinstrumentin 

Intuitiivinen tapa analysoida KKTT-kuvadataa
• 3D Endo on yksinkertainen ja johdonmukainen menetelmä  

kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa – ja ennen kaikkea,  

ohjelma on nopea ja helppo käyttää

Kokeile jo tänään!
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön 60 päivän kokeiluversiona 

osoitteessa www.3dendo.com
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CAD/CAM

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CEREC on edistyksellisin ja loistava järjestelmä 
tehokkaaseen ja laadukkaaseen keraamiseen paikkaus-
hoitoon. 

CEREC-tuoteperheestä löydät juuri sinun vastaanotollesi 
sekä omaan potilastyöskentelyysi sopivan kokoonpanon. 

Tämän lisäksi  CEREC on myös paljon muuta. 

Avoin 
järjestelmä
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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. 



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. 



Yhdistelmämuoviblokit
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Meiltä laajin valikoima 
ensiluokkaisia CEREC- 
ja inLab-materiaaleja 
ja tarvikkeita

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 käsittelemi-

seen tarvittavat materiaalit. Z-Prime Plus lisättynä sopii 

kaikkeen sementointiin. Universaali ja monipuolinen.

38960 eCement System Kit

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. 

Lataa uusin  CEREC & inLab -tarvikeluettelo kotisivuiltamme 

tai pyydä asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

Celtra Duo

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

Lithiumdisilikaattiaihio. Vahvistettu 

zirkonialla (10 %). Käyttöindikaatiot:  

kruunut, inlayt, onlayt ja laminaatit.  

Voidaan kiillottaa suussa tai kiiltopolttaa.

Laajaan cad/cam-tarvikevalikoimaamme 

kuuluvat mm. nämä valmistajat. 

Keramiablokit implantologiaan
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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 16.0 LISÄMODULIT:

inLab – TÄYDELLINEN OHJELMISTOPAKETTI HAMMASLABORATORIOILLE 

inLab SW 16.0 Implantology  
Laajennusosa perusohjelmistoon 

Yksilölliset abutmentit ja ruuvikiinnitteiset kruunut, 

ruuvikiinnitteiset sillat ja kiskot. Mahdollisuus suunnitella 

työt implanttitasolta lähtien.

inLab SW 16.0 Removables
Irtoprotetiikka-laajennusosa perusohjelmistoon

Teleskooppirakenteet, erikoiskiinnikkeet, rangan rungot  ym. 

Irtoproteettisten töiden suunnittelu.

inLab SW 16.0 Interfaces
Avoimet rajapinnat -laajennusosa perusohjelmistoon

Mahdollistaa avoimen STL-datan ohjelmaan tuonnin ja 

poisviennin jäljennös-, suunnittelu- ja valmisvaiheessa. 

Yksi lisenssi kaikkiin import- ja export-rajapintoihin. 

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

DIGITAALINEN TYÖNKULKU 
SIRONA CONNECT

tarkista lähetys vastaanotto

suunnittelu
inlab sw:llä

valmistus inlab-
tuotantoyksiköillä

Valmis työ

valmistus ulkoisilla 
 

tuotantoyksiköillä

valmistus muilla 
cad/cam-tuotantoyksiköillä

vienti muihin 
cad-ohjelmis-
toihin
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10 e
*8,06 e

75 e
*60,48 e

130 e
*104,84 e

30 e
*24,19 e

150 e
*120,97 e

170 e
*137,10 e

100 e
*80,64 e

Laboratorioon

Zhermack

Hydrogum 5 | Hydrocolor 5
Alginaatit

21657 Hydrogum 5, alginaatti, 453 g

22729 Hydrocolor 5, alginaatti, 453 g

Putty-silikonit

23022 Zetalabor putty, 5 kg + 

 Indurent gel, 60 ml

20928 Titanium putty, 5 kg + 

 Indurent gel, 60 ml

Elite Rock
22541 Elite Rock Cream, 25 kg

22993 Elite Rock Sandy Brown, 25 kg

23037 Elite Rock White, 25 kg

Elite Master
23122 Elite Master 

 Desert Sand, 25 kg

23229 Elite Master 

 Sandy Brown, 25 kg

23123 Elite Arti Fast, 25 kg

Zeta 7
Jäljennöksen desinfiointiaine

23126 Zeta 7 Spray, jäljennöksen 

 desinfiointiaine, 750 ml 

23127 Zeta 7, jäljennöksen 

 desinfiointiaine, 1 l

Valumassat ja laajennusnesteet

73335  Wirofine, valumassa, 45 x 400 g, 105 e (*84,68 e)

03327 Begosol K -laajennusneste, 1 l, 22 e (*17,74 e)

22633 Wirofast -valumassa, 3 l, 105 e (*84,68 e)

84640 Begosol -laajennusneste, 5 l, 85 e (*68,54 e)

83418 Begosol -laajennusneste, 1 l, 19 e (*15,32 e)

Kobolttikromit

09258 Wirobond 280, valumetalli, 250 g

84660 Wironit, valumetalli, 1 kg

85197 Wironit Extra Hard, 1 kg

Aluepäällikkö 

Kaija Rappu  

p. 043 825 9475

(tuotetiedustelut)

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

Bego 



GREEN&CLEAN IK 2+1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kappaleille sekä turbiineille ja  
saat 1 tölkin ilmaiseksi.
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Tarjous  1 + 1

Green & Clean Ik
Käyttövalmis alkoholipitoinen desinfiointiainesuihke  

turbiineille sekä käsi- ja kulmakappaleille.

Käyttövalmiilla alkoholipitoisella desinfiointiaineella on lyhyt vaikutusaika, 

15 sekuntia.  Desinfiointiliuos on erittäin yhteensopiva turbiineissa sekä käsi- 

ja kulmakappaleissa käytettävien materiaalien kanssa. Esiasennetut adap-

terit lisäävät turvallisuutta ja voit valita eri mallien välillä: yleiskäyttöinen 

adapteri kaikille käsi- ja kulmakappaleille sekä yleisimmille turbiineille.

Vaikuttavien aineiden alkoholin ja kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden 

yhdistelmällä on  laaja kirjoinen vaikutus: tehokas useimpien yleisimpien 

Osta Green & Clean SD 
5 litran kanisteri, saat 
lisäksi  toisen samanlaisen 
veloituksetta!

Green & Clean SD
Alkoholipitoinen, käyttövalmis desinfiointiaine  

lääkinnällisten laitteiden pintojen  desinfiointia varten. 

Vaikuttavien aineiden yhdistelmällä on lyhyt vaikutusaika ja laajakirjoinen 

vaikutus: HBV/HIV/HCV/HSV 1 (30 sekuntia), lisäksi se on on bakterisidinen 

ja fungisidinen (1 min) sekä  tuberkulosidinen (5 min). Jälkivaikutus ehkäisee 

välitöntä bakteerien ja virusten muodostusta. Ei sisällä formalehydiä.

03095 Pesuaine Green&Clean SD, pinnoille, 5 l

virusten, kuten HBV: n, HCV: n, HIV: n ja Herpes-simplex-viruksen tyypin I kanssa 15 sekunnissa. 

Lisäksi se on bakterisidinen, fungisidinen (C. albicans) ja tuberkulosidinen 2 minuutissa. 

Desinfiointiratkaisu on DGHM / VAH -listattu (Applied Hygiene Association / Saksa), sillä on  

W&H: n ja Sironan tehdashyväksyntä, ja se on CE-merkitty.

GREEN&CLEAN IK -tuotteen käyttö ei korvaa tarvittavan huoltoöljyn käyttöä 

(tehdään ennen  öljyämistä).

06907 Pesuaine Green&Clean IK, kulmakappaleille, 2 x 200 ml
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Hydragel
Esikäsittelyaine instrumenteille

Lian kiinni kuivumista sekä mikrobien 

lisääntymistä ja leviämistä estävä esikäsittelyaine 

instrumenteille. Sopii tilanteisiin, joissa 

instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. 

Geelimäinen suihke leviää helposti instrumenttien 

pinnalle. Ei vaahtoa. Vaikutusaika jopa 5 vrk.  

Tuote on biologisesti hajoava. Mieto tuoksu. 

90055 Hydragel-suojageeli, 750 ml

Easydes
Käyttövalmis etanolipohjainen  

pesevä pintadesinfektioaine

Soveltuu kaikkien alkoholia sietävien 

pintamateriaalien desinfektioon. 

Nopeaa ja helppokäyttöistä Easydes-

desinfektioainetta voidaan käyttää myös 

näkyvästi likaantuneilla pinnoilla sekä 

eritetahradesinfektioon.

90043 Easydes, käyttövalmis 

 desinfektioliuos, 5 l

OneSystem Basic
Kuitukankaiset isot pehmeät liinat 

Korkean hygienian tiloihin soveltuva desinfektio aineella 

täytettävä kertakäyttöinen pyyhepakkaus. Käyttö-

valmista desinfektioaineliuosta kaadetaan pyyherullan 

päälle n. 1,2–1,5 litraa ja annetaan tasaantua 15 min 

ajan. Käyttövalmiilla desinfektio aineella kostutettuina 

pyyhkeet ovat tutkitusti tehokkaita jopa 28 vrk 

kostutuksen jälkeen. Pyyhekoko 17,5 cm x 36 cm. 

33683 OneSystem Basic 

  kuitukangaspyyhkeet, 4 x 120 kpl

Erisan Oxy+
Desinfektioaine laitteille, välineille ja pinnoille

Monikäyttöinen vetyperoksidiin ja 

peretikkahappoon perustuva desinfektioaine 

puhdistukseen ja desinfektioon. Tuote on pakattu 

annospusseihin granuloituna jauheena, jonka 

desinfektioteho aktivoituu vesiliuoksessa.  

Soveltuu myös herkille materiaaleille sekä   

hammasproteesien ja imulaitteiden  

desinfiointiin.

90047 Erisan Oxy+, 50 x 50 g
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Tulossa!  

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 jalusta kaappiin 

– tilaa säästävä ja siisti ratkaisu.

• koneen leveys 60 cm ja korkeus 82 cm, mahtuu pöytätason alle

Melagin pesuaineet 

MelaTherm-pesukoneille

METherm 50
Mieto, emäksinen pinta- 

aktiivisiin aineisiin ja 

 entsyymeihin perustuva 

puhdistusaine MELAther-

mille lääkinnällisten väli-

neiden puhdistukseen.

MEtherm 55
Sitruunahappopohjainen 

neutralointiaine MELAther-

mille.

MEtherm 60
Huuhteluaine MELAther-

mille.

Dentiro Dry Wipes Maxi
Nukkaamaton, iso pyyhintäliina  
pintojen puhdistamiseen 

Materiaali on miellyttävän pehmeää ja kestävää  

(50% viskoosia ja 50% polyetyleenitereftalaattia). 

Koko 30 x 30 cm.

Dentiro Wipes tyhjä tölkki isoille (30 x 30 cm) pyyhintäliinoille. 

Sopii käytettäväksi esim. Dentiro Dry Wipes Maxi 

-pyyhintäliinojen kanssa.

37251 Dentiro Dry Wipes Maxi, liina,  40 kpl

37252 Dentiro Wipes -tölkki, medium T2, 1 kpl 
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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

Matti Vanhanen, p. 043 850 1418
 

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustaja:

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

Markus Pietiläinen, p. 050 310 8645 

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

Myyntiassistentti Deborah Delatte, 

p. 045 7881 4285 

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 

Graafinen suunnittelija 

Tarja Patrikainen, p.  045 7881 4294 

Markkinointiassistentti (tapahtumat)

Pauliina Päivänsalo, p. 050 310 8571

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

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!

Kun valitset Hammasvälineen 

yhteistyökumpaniksesi voit luottaa 

siihen, että vastaanottosi aukeaa 

sovittuna päivänä, ja voit aloittaa potilastyön 

suunnitelmiesi mukaan.

Hammasväline on rakentanut satoja vastaanottoja 

historiansa aikana. Hoidamme vastaanoton suunnittelun 

rautaisella ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella. 

Pystymme neuvomaan niin tilojen valinassa kuin teknisissä ratkaisuissakin.  

Samalla osaamisella autamme sinua löytämään juuri oikeat laitteet omiin tarpeisiisi. 

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

Kun vastaanottosi on valmis, koulutamme henkilökuntasi niin, että he 

osaavat käyttää toimittamiamme laitteita. 

Tarjoamme lisäksi rahoitusratkaisuja laitteiden hankintaan 

yhteistyökummpaneidemme kautta.  

KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS



kauppa.hammasvaline.fi
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Uutta verkkokaupassa!

Verkkokampanjat

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

ja tilaajille mm.
+  asiakaskohtaiset hinnat  

verollisina tai verottomina

+  pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+  tilausvahvistus sähköpostiin

+  myynnin chat-asiakaspalvelu

+ omat verkkokampanjat

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

Verkkokaupan erikoiskampanjat löydät tuotekortilta. 

Kun tilaat, noudata oranssin palkin ohjetta tilausmäärästä,  

jotta saat kampanjaedun hyödynnettyä tilauksessasi. 

Esimerkki yllä: tilaa ohjeen mukaan 3 kpl, niin lisäksi 1 kpl   

tulee automaattisesti veloituksetta tavaratoimituksen mukana. 
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17.5.2018   |  kello 13–20  |  Open House Hammasväline

Vietä 
tehokas 
iltapäivä 
Espoossa!

• Hyvän luennot ja infot 

• Testaa ja kokeile workshopeissa 

•  Esittelyssä kevään parhaat uutuudet

• Hyödynnä päivän erikoistarjoukset

• Osallistu arvointoihin

Viihdy ja virkistäydy! 

Löydä uudet innovaatiot!

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 

     Juurikanavien tehokas preparointi ja huuhtelu 

     Huom! Muista ilmoittautua tälle 2 tunnin kurssille kotisivuillamme.

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* |  Tarinaa biofilmistä | 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  + Open House -päivän ohjelma 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi >  Koulutukset ja tapahtumat.  

Hyödyksi ja iloksi!

Ota mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä rento 
iltapäivä kanssamme. Poimi samalla näytteet ja 
tuhti tietopaketti ajankohtaisista teemoista. 
Osallistu tietokilpailuun.

Buffee ja viinitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteistyössä mm.: 

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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Italian kurssimatka 
29.8.–2.9.2018 | Salerno

Matkalla on muutama peruutuspaikka jäljellä, 

varaa omasi heti!

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 München  

 10.30 München LH1926 > 12.05 Napoli 

su 2.9. 12.50 Napoli LH1927  > 14.30 München 

 15.20 München LH2464 > 18.45 Helsinki

Majoitus matkalla Grand Hotel Salerno -hotellissa 

(www.grandhotelsalerno.it).

Ilmoittautumiset: Sähköpostitse 

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai p. 050 310 8571.

24.8.2018 | Wiurila Golf 

Viurilantie 126, 24910 Halikko

Hammasvälineen 30. Golf Open  
pelataan Wiurila Golfin kentällä, 
yhteislähtö kello 10.00.

Kilpailumuotona perinteisesti pistebogey 18 r. Suurin huomioitava 

tasoitus on 36 HCP. Sarjat miehet/naiset, väyläkilpailuja sekä valitaan 

paras joukkue. Myös paras scratch-tulos palkitaan. 

Osallistumismaksu on 50 euroa sisältäen golfkärryn, tulospalvelun, 

saunan, aamupalan ja päivällisen. Mukaan mahtuu noin 50 pelaajaa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.8.2018 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat 

tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

tai p. 050 310 8571.

Peruutuskulut 10.8.2018 alkaen 100 % tapahtuman hinnasta.

XXX Hammasväline 
Golf Open

Lähde 
kurssimatkalle 
Italiaan

STAL & Hammasväline 

Ammatilliset illat 2018   

   

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, 

hammashoitajille ja alan opiskelijoille

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



Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...
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Hammasvälineen kuukausitarjouslehden hinnat ovat nettohintoja sisältäen alv. 24 %. HUOMIO! Kylkiäisiä on rajoitettu määrä, ja ne eivät koske kirjallisia 

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

Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta  

poisjäännistä veloitamme kurssimaksun. 

Kuitusilta ja väliosan esteettinen 
kerrostaminen sekä yksilöllinen 
kuitunasta
3.5.2018 | Turku
Luennoitsijana Mikko Salminen, GC Finland.

Kurssin aiheina kuitusillan valmistaminen 

everStick C&B-kuidulla ja väliosan esteettinen 

kerrostaminen Essentia-muovilla sekä yksi-

löllisen kuitunastan valmistaminen everStick 

POST-kuidulla. Tilaisuus on maksuton.  

 

Juurikanavien tehokas preparointi 
ja huuhtelu
17.5.2018 | Espoo
Luennoitsijana EHL Jussi Furuholm. 

Luennolla tutustumme uuteen yhden viilan 

One Curve -juurenhoitoinstrumenttiin sekä 

juurikanavien huuhtelun tehostamiseen 

EndoUltra-laitteella. Ne tekevät juurihoi-

dosta yksinkertaisempaa, nopeampaa ja 

vaikuttavampaa. Kurssin on osa Open House 

Hammasväline -tapahtumaa, mutta vaatii 

erillisen ilmoittautumisen.  

Tilaisuus on maksuton

Endodontics - Current and Future
25.5.2018 | Helsinki
Finnendo is pleased to welcome you to a day of 

seminars to discuss the current techniques and 

future developments in endodontics. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

www.finnendo.fi

Avaimia laadukkaaseen ja pitkä-
ikäiseen paikkaushoitoon ja 
sementointiin  
Ovatko sidostamis- ja sementointikäytännöt 

muuttuneet? 
6.9.2018    | Kuopio 
11.9.2018  | Lappeenranta 
Luennoitsijana Kari Pihlman. 

Kurssin aiheina yhdistelmämuovitäytteen 

sekundäärikaries – tekniikkavirhe, pysyvän 

sidoksen tekeminen eri materiaaleihin, epäsuo-

rasti tehtyjen restauraatioiden irtoaminen 

– ongelmana sidos hampaaseen vai täytemateri-

aaliin sekä sidostaminen, kun  valokovettaminen 

ei onnistu. 

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

CEREC Advanced -kursseja
Kouluttajana HLL Marko Ahonen.

Hands-on-kursseilla jokainen pääsee suunnitte-

lemaan ohjatusti yleisimpiä tapauksia. Koko työ 

käydään läpi jäljennöksestä ja suunnittelusta, 

tekniseen työhön ja kiinnitykseen.

CEREC Advanced 4
23.–24.8.2018 | Espoo
Implantit ja implanttiohjurit

CEREC Advanced 5
31.8.2018 | Espoo
Invisalign kalvo-oikominen

CEREC Advanced 1
13.–14.9.2018 | Espoo
Digitaaliset mahdollisuudet ja kliininen työskentely 

 

CEREC Advanced 3
 8.–9.11.2018 | Espoo
Etualue ja estetiikka

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

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

koulutukset

 

20.–22.9.2018 | Pariisi 

Pariisi ja 4. Carriere Symposium kutsuvat 
syyskuussa 2018

SAGITAL FIRST
Carriere Symposiumissa Dr. Luis Carrieren lisäksi joukko 
kliinikkoja kertovat käytännön kokemuksistaan Carriere 
Motion II ja III -kojeilla antamistaan hoidoista. Kyse on 
helposta ja toimivasta tavasta ahtauden hoitoon hoidon 
alussa - jatkettavaksi joko braketeilla tai alignereilla.

Todella hyvä tapahtuma, joka keskittyy puhtaasti 
kliinisiin hoitoihin ja kojeen käyttöön helpoista vaativiin 
tapauksiin, myös suulakihalkiohoitoja.

Lisätietoja kotisivuillamme > 
www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat

Ilmoittautumiset: 
Eija Haltsonen, eija.haltsonen@hammasvaline.fi

European Carriere 
Symposium 2018


