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Uutta juurenhoitoon Micro-Megalta  
2Shape | potilastapaus 2; Riikka Mattila, s. 3 
One Curve | joustava viila muotoiluun, s. 4 
2Shape & Endo Ultra  |  tehokaksikko, s. 5  
mm-seal ja muut MM-juurenhoitoaineet, s. 5 
 

MTA Angelus & Fillapex |  sementti & täyte, s. 6  
Ultradent NaviTip | endokärjet, s. 7
EndoRez |  juurentäyte & kiihdytin, s. 7 
Top Dent |  endotuotteet, s. 8

Astek Promatrix |  uusi kätevä matriisinauha,  s. 11
LogiBloc |  ja muut suunaukipitäjät, purutuet, s. 12
Hygovac Bio  |  ekologinen tehoimukärki, s. 14 
Carl Martin | silikonivartiset perusinstrumentit, s. 20
American Eagle | implanttikyrettisetti, s. 22 
Monoart | värikkäät tarvikkeet vastaanotoille, s. 23

FGM Whiteness | laatutuotteet valkaisuun, s. 25
Oikomiseen | kaaret ja langat, s. 26–27

Tarkkuutta ja turvallisuutta endoon

Optomic op-dent 5 |  mikroskooppi,  s. 29
Intego |  hoitoyksiköt endo-ominaisuuksin,  s. 30–31 
Orthophos SL  | diagnosointiin,  s. 32 
3D endo | hoidon suunnitteluun,  s. 33

Parasta juurenhoitoon Tarjoukset voimassa 15.8.–30.9.2018 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

3D Endo 
nopeasti   
turvallisesti 
Lue lisää sivulta 33
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Elo-syyskuun EXTRA        Poimintoja 
 

Hammasväline kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokkaan,  johon yltää vain 3,5  %  Suomen yrityskannasta.  

Hammasväline on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin parhaaseeseen riskiluokkaan 1.  

Juuresta lähtien...
Perusteellisesti opittu vanha käytäntö on monen valinta, vaikka uusi 

menetelmä olisi kenties helpompi ja tehokkaampi ja jopa turvallisempi tapa hoitaa. 

Juurenhoitoon löytyy uusia koko ajan kehittyviä tuotteita ja menetelmiä, kuten Micro-Megalta 

uusin innovaatio  One Curve (s.4). Se on entistä joustavampi, kestävä ja turvallinen menetelmä – ja vain yksi viila 

muotoiluun.  EHL Riikka Mattila kertoi jo edellisessä numerossa 2Shapen käytöstä potilastyössä ja viereisellä 

sivulla on samasta aiheesta toinen potilastapaus. 

Endotuotteiden valikoimamme on laaja, näillä sivuilla Micro-Megan lisäksi esillä vain muutamia tuotteita mm. 

Angelukselta, Ultradentiltä, Top Dent -sarjasta, Directalta, Dentsply Sironalta ja Coltenelta. Kysy lisää alueesi myy-

jältä ja asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 tai tutustu endotuotteisiin nettisivuilla kauppa.hammasvaline.fi, 
josta löydät myös tarkemmat tuotetiedot, käyttöturvatiedotteet, esitteet ja käyttöohjeet. 

Tarkkuutta juurenhoitoon tulee, kun välineet ovat hyvät. Kuvantamisessa ehdoton ykkönen on Orthophos SL. 

Hyvin suunniteltu on paremmin hoidettu. Juuri siksi Denstply Sironan juurenhoidon suunnitteluohjelma 3DEndo 

(s. 33) on kehitetty – hyvä apu ja reipas edistysaskel parempaan hoitoon. INTEGO-hoitokonemalleissa (s. 30–31) 

ovat endotoiminnot ja -säädöt jo valmiina ja ne myös sopivat kaikille viiloille. Hyvä mikroskooppi, kuten Optomic 
OP-Dent 5 (s. 29),  tuo tarkkuutta ja varmuutta toimenpiteeseen. Kun näet tarkasti, niin tiedät varmasti mitä teet.  

Uutuuksia tulossa syksyn mittaan. Tässä lehdessä muutama, mm. Pro-Matrix Curve -matriisinauhat (s.11), 

fossilivapaa tehoimunkärki Hygovac Bio (s.14), silikonivartiset Carl Martinin käsi-instrumentit (s. 20) ja värikkäät 

Monoart-tuotteet (s. 23).  

Uusiin tuotteisiin ja menetelmiin saa ohjausta kursseilta,  ks. sivut 43–44 ja kotisivuilta www.hammasvaline.fi/
koulutukset. Jos kurssiajat eivät sovi kalenteriisi,  pyydä edustajaamme käymään vastaanotollasi.

Aurinkoista loppukesää 

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Vain yksi viila muotoiluun

One Curve
Tutustu uuteen  erittäin joustavaan,  steriiliin  
ja kestävään juurenhoitoviilaan One Curveen,  
sivut 4–5.

Väriä vastaanotoille

Monoart 
Monoart-tuoteperheestä löydät iloiset värilliset 
suunsuojat, pikarit ja leikkaushatut. Tutustu 
sivulla 23.  Tarjouksessa myös lelut -20%.

 

Luontoystävällinen uutuus

Hygovac® Bio
Orsingilta uusi, lyhyt  ja fossiilivapaa tehoimun-

kärki, biopohjaista polyeteeniä (PE).  

Lue lisää sivulta 11

Saatavana nyt 

Promatrix 

Uudenlaiset kertakäyttöiset ja kätevät 

matriisinauhat, jossa nauhan viejä samassa. 

Helppoa ja nopeaa. Lisää sivulla 11.

Kaaret ja langat 
Oikomishoitoon

 
TANZO ja muut American Orthodonticsin 
laatutuotteet sekä  mm. Forestadentin,  
Dentallinen ja Ortho Organiserin tuotteet.  
Lisää valikoimastamme sivuilta 26–27



Teksti: Riikka Mattila  HLT, EHL 

kariologia – endodontia
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Oma hammaslääkäri oli tehnyt tälle potilaalle juurihoidon oirei-

levaan d.38:aan. Puolen vuoden kuluttua hoidosta potilas kertoi 

d.38 edelleen oireilevan vastaavanlaisesti kuin ennen juurihoitoa. 

Etenkin lenkkeilyn myötä sykkeen noustessa d.38 alueella tuntui 

jomotusta. Oma hammaslääkäri lähetti potilaan d.38 osalta jat-

kotutkimuksiin.

Otetussa röntgenkuvassa (kuva 1) todetaan mesiaalisissa juurissa 

vajaa juurentäyttö, ei kuitenkaan apikaalista kirkastumaa juuren 

kärjen ulkopuolella.

Kliinisesti sulkus oli siisti, ei palpaatioarkuutta, mutta hammas 

aristi koputukselle. Syventynyttä ientaskua ei ollut todettavissa eikä 

hampaassa ollut liikkuvuutta. 

Potilaan kanssa keskusteltua päädyttiin aloittamaan uusintajuu-

rihoito d.38:aan.

Ensimmäisellä käynnillä tehtiin kavumavaus ja kofferdamsuoja-

uksessa poistettiin vanha GP-täyte R-Endoilla. Juurikanavien mitat 

kontrolloitiin apex-mittarin avulla 0.15 K-viilalla. 

Kanavat laajennettiin erityisen taipuisilla 2Shapen (TS) 1- ja 

2-neuloilla työmittaan MB 18 mm, ML 20 mm ja D 15 mm. Koska 

mesiaaliset juuret olivat varsin mutkaiset ja selvästi distaalijuur-

ta pidemmät, ei katsottu tarpeelliseksi tehdä kanavien apikaalista 

laajennusta suuremmaksi kuin TS2:n 0.25. Isomman neulan kat-

keamisriski näin mutkaiseen mesiaaliseen kanavaan on suurempi.

Juurikanavat huuhdeltiin 3% NaOCL:lla ja huuhtelua tehtostet-

tiin EndoUltran ohuella UÄ-kärjellä. Lisäksi huuhteluissa käytettiin 

17% EDTA:ta sekä Klorhexolia. Kanavien kuivauksen jälkeen lääk-

keeksi laitettiin UltraCal ja väliaikaisiksi paikoiksi kanavien päälle 

Cavit G sekä kavumin alueelle Fuji II LC.

Toisella käynnillä d.38 oli jo täysin oireeton. Kanavat puhdistettiin 

kofferdam-suojauksessa kalsiumhydroksidista TS2-neulalla em 

mittoihin ja otettiin Master-Point-HF, missä 2Shape 2 omat GP-

nastat toimivat referensseinä. Päädyttiin vaihtamaan distaaliseen 

kanavaan 0.30 6% GP-nasta.

Sealeriksi laitettiin AH Plus, päänastat laitettiin kanaviin ja ne 

katkaistiin lämpökärjellä sopivaan mittaan. Loppuosa kanavista 

täytettiin lämmin-guttaperkka-järjestelmällä. Kanavien koronaali-

selle suulle laitettiin Coltosol ja kavum-alue täytettiin väliaikaisesti 

Fuji II LC:lla odottamaan oman hammaslääkärin pysyvää paikkaa.

Lopuksi valmiista täytteestä otettiin täyttö-HF.   

Potilastapaus 
2Shapen käytöstä

Osa 2

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

EndoUltran käyttökokemus
 

Hypokloriittihuuhtelun vaikutusta juurikanavassa voidaan hel-

posti lisätä ja tutkimusten mukaan myös huomattavasti tehostaa 

ultraäänen avulla. 

EndoUltra on osoittautunut potilastyössä varsin mukavaksi 

käyttää mekaanisen kanavalaajennuksen jälkeen tehtävässä ke-

miallisessa preparoinnissa. Pitkä ja kapea, kevyesti taivutettava 

kärki mahtuu hyvin valmiiksi laajennettuun kanavaan lähelle api-

kaaliosaa tehostaen huuhtelun vaikutusta koko kanavan matkan. 

Sileän titaanipinnan ansiosta ultraäänikärki ei enää preparoi kana-

vaa yhtä tehokkaasti kuin samettipintaiset kärjet, jolloin riski vir-

heellisten portaiden muodostumisesta kanavan seinämiin piene-

nee. Kärkeen laserpoltetut pituusmerkinnät pitävät käyttäjän hyvin 

selvillä siitä, miten syvällä ultraäänen kärki kanavassa työskentelee. 

Erityistä kiitosta EndoUltra saa langattomuudesta ja hyvin kä-

teen sopivasta muotoilusta sekä todella hiljaisesta käyttöäänestä. 

Hoitajan on varsin helppo ojentaa laite loppuhuuhtelun alkaessa 

ja ottaa kevyt käsikappale vastaan käytön jälkeen. Pitkäkestoinen 

akku kestää hyvin useamman viikon, vaikka laite onkin vastaanotol-

lani käytössä päivittäin useamman potilaan hoidossa. 

EndoUltrasta on tullut omalla vastaanotollani korvaamaton 

apuväline nopeuttamaan tehokasta juurikanavahuuhtelua.

Ensimmäinen osa  Riikka Mattilan tekstistä "Potilastapaus 2Shapen 

käytöstä" ilmestyi edellisessä numerossa 3-2018. Juttu löytyy Ham-

mavälineen kotisivuilta https://www.hammasvaline.fi/tuotteet/

artikkelit kohdasta Juurenhoito



MicroMega

Uutta juurenhoitoon!
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Innovatiivista 

ja entistä 

helpompaa 

Yksi NiTi-neula, pyörivä liike, C.Wire-lämpökäsitelty
• esitaivutettava, kontrolloitu muisti

• säilyttää juurikanavan kaarevuuden

• sopii kaikenlaisiin kanaviin

Joustava, silti erittäin tehokas,  
tuo debriksen ylös kanavasta 

 

Yksinkertainen protokolla
• suoraan alaspäin suuntautuva  liike, kunnes  

työskentelypituus on saavutettu

• pyörivä liike

• kierrosnopeus 300 rpm, vääntövoima 2,5 N.cm

• koko 25, koonisuus 06 

32477  One Curve 6 %, 21 mm, 5 kpl, steriili 

32478  One Curve 6 %, 25 mm, 5 kpl, steriili

32479  One Curve 6 %, 31 mm, 5 kpl, steriili

32480 One Curve Procedure Pack, 21 mm, 1 pakk, steriili

32481 One Curve Procedure Pack, 25 mm, 1 pakk, steriili

32482  One Curve Procedure Pack, 31 mm, 1 pakk, steriili

32483 Guttaperkkanasta One Curve 6% 25, 60 kpl 

32484 Paperinasta One Curve 6% 25, 200 kpl

Helppo 
Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä

The Endo DNA



TS1:

HELPPO PROTOKOLLA
(1) 

JOUSTAVAMPI 
(2)

POISTAA JÄÄMÄT 

PAREMMIN (1)

+48%
*

+ 13%
**

TS2:

Vain 2 instrumenttia

Alas suoraan työskentely-

pituuteen
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868 e
*700 e

Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan huuhteluaineiden aktivointiin ennen 

juurikanavan täyttöä. Ultrasonic-teknologia, 40 000 HZ värähtely irrottaa biofilmiä, poistaa tuk-

keumat tubuluksista, parantaa huuhteluaineiden tunkeutumista ja alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit, sisältää käsikappaleen ja 

 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä, suojapusseja, 1 kiristimen, 

 2 vaihtopäätä sekä laturin.

190 e
*153,23 e

55 e
*44,35 e

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

Kaikki mitä tarvitset juurihoitoon samassa pakkauksessa

30776 2Shape Procedure kit 1 kutakin instrumenttia:

 K-viila no 10, One G, One Flare,  2Shape TS1, 2Shape TS2

mm-paste  |  Kalsiumhydroksidi
09639 MM-Paste, 2,2 g

mm-edta cream  |  EDTA-geeli
Takaa tehokkaan puhdistuksen ja juurikanavien muotoilun, 

voitelee, helpottaa viilan kulkua ja läpäisyä sekä säästää aikaa.

09640 MM-EDTA Cream, geeli, 2 x 5,4 ml + 10 kpl

mm-seal  |  Juurikanavan täyteaine
Epoksiresiinipohjainen sekoitettava pasta-pastasealeri juurikanavan 

pysyvään täyttämiseen guttaperkkaa käyttäen. Ei sisällä eugenolia, on 

kudosystävällinen ja radiopaakki. 

09643   MM-Seal -juurentäyteaine, 13,5 g

mm-mta  |  Endodonttinen täyte- ja korjaussementti
Annoskapselissa, helppo sekoittaminen, oikea koostumus

6593   MM-MTA -juurentäyteaine,  2 x 0,3 g

Revo-S-viilat muuttuvat syksyn 2018 aikana 2Shape-viiloiksi.  

T.Wire-lämpökäsitellyt 2Shape-viilat ovat  joustavampia ja kestävämpiä 
Lisälaajennukseen tarvittaessa viilat F35 /06 tai F40/04.

Steriilit, autoklavoitavat

2  viilaa muotoiluun

Pyorivä liike 

Puhdistaa tehokkaasti 

* Arvonlisäveroton hinta



66 e
*53,23 e

66 e
*53,23 e

103 e
*83,07 e

35 e
*28,23 e

70 e
*56,45e

90 e
*72,58 e

57 e
*45,97 e

39 e
*31,45 e

9 e
*7,26 e

120 e
*96,77 e

Pulpan kattaminen

Pulpotomia

Furkaatio-

perforaatio

Juurikanava- 

perforaatiot

Juurenpään täyte

Resorbtio

Apeksifikaatio

Apeksigeneesi

Angelus
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MTA Angelus
Endodonttinen sementti

Koostuu useista eri mineraalioksideista. Edistää dentiinin 

muodostumista pulpan kattamisessa. Soveltuu käytettäväksi 

myös kosteissa olosuhteissa ilman, että sen hyvät 

ominaisuudet kärsivät. Nopea 15 minuutin kovettumisaika. 

Erittäin hyvä röntgenkontrasti. Erinomainen saumatiiviys. 

Vahvasti emäksinen pH 12, estää bakteerien kasvun.

64085 MTA Angelus, 1 g, harmaa

11464 MTA Angelus, 1 g, valkoinen

63494 MTA Angelus, 2 x 1 g, harmaa

Kätevä yksittäispakkaus!

30357 MTA Angelus, 2 x 0,14 g, valkoinen

MTA Fillapex
Endodonttinen juurentäyteaine

MTA:n todistettu teho on nyt mukana myös juurentäyteai-

neessa. MTA Fillapex on MTA-pohjainen juurentäyteaine, joka 

on täysin bioyhteensopiva kudoksen kanssa. Tuotteella on 

MTA:n ansiosta korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistuvuus. 

Täyteaine hakeutuu erinomaisesti myös juurikanavan sivu-

kanaviin. Sisältää kalsiumioneja, jotka edesauttavat dentiinin 

kasvua. Filminpaksuus 39,6 µm. Helppo käsitellä ja annostella. 

Työskentelyaika 23 minuuttia ja lopullinen kovettumisaika 130 

minuuttia. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

37392 MTA Fillapex -sekoituskärki, 10 kpl 

mta-annostelija
35990 MTA Angelus-viejä, 

 medium, 1 kpl, ø 1,2 mm

30358 MTA Angelus-viejä, 

 small, 1 kpl, ø 0,6 mm

MTA Repair HP  
Juurentäyteaine

Endodonttinen biokeraaminen korjaava sementti. 

Kovettuminen noin 15 minuutissa. Korkea plastisuus. 

Hyvä röntgenkontrasti. Vahvasti emäksisenä estää 

bakteerien kasvua.

30495 MTA Repair HP, 2 x 0,085 g

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

* Arvonlisäveroton hinta
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234 e
*188,71 e

126 e
*101,61 e

56 e
*45,16 e

EndoRez 
Juurentäyteaine

Hydrofiilinen juurikanavasealeri, joka tunkeutuu dentiinikanaviin 

ja sidostuu kanavan seinämään muodostaen tiiviin juurentäyt-

teen. Juurikanavasealerin vienti kanavan kärkeen asti on helppoa 

29G NaviTip-kärjen avulla. Erinomainen röntgenkontrasti. 

Sopii myös lämminguttaperkkatekniikoille.

87991 EndoRez-peruspakkaus, 1 pkt

00288 EndoRez-refilli, 5 ml 

 + 20 kpl sekoituskärkiä

 
EndoRez Accelerator
Kiihdytin

Lyhentää EndoRezin kovettumisaikaa 

20 minuutista n. 5 minuuttiin ja 

mahdollistaa mm. juurikanavanastan 

upotuksen samalla käynnillä.

99800  EndoRez Accelerator, 

 20 kpl

3 + 1  
Syyskuun tarjous
voimassa vain 1.–30.9.2018

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  
Syyskuun NaviTip-tarjous | Osta valintasi 

mukaan 4 pakkausta NaviTip-tuotteita 

(myös Sideport ja FX) , saat edullisimman 

pakkauksen veloituksetta. 

Tarjous voimassa vain 1.–30.9.2018

Navitip  | Vienti- ja huuhtelukärjet

Värikoodattu. Stoppari valmiina.Saatavana pituudet 17 mm, 

21 mm, 25 mm ja 27 mm. Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl.

Navitip Sideport 31 G 
Huuhtelukärki

Kaksoisaukot annostelevat huuhteluaineet 

turvallisesti. Saatavana pituudet 21 mm ja 27 mm.

Navitip FX 
Harjakärjet 

Harja puhdistaa, hankaa ja huuhtoo saman-

aikaisesti. Käytetään sitruunahapon kanssa. 

Saatavana pituudet 17 mm ja 25 mm.

EndoEze | Vakuumiadapteri  

Kuivaa kanavat nopeasti. Sopii käytettäviksi kapillaarikärkien 

kanssa. Kartiomaiset taipuisat kärjet.

70695 EndoEze vakuumiadapteri, 10 kpl

Ultradent



22 e
*17,74 e

26 e
*20,97 e

56 e
*45,16 e

105 e
*84,68 e

Komet
Edulliset endotuotteet 

TOP DENT
-tuoteperhe 

laajenee ja uudistuu 

koko ajan. 

Se koostuu 

laadukkaista ja 

kohtuuhintaisista 

hammaslääkäri-

vastaanotoilla 

käytettävistä 

tuotteista. 

Lataa uusin 

TOP DENT-tuoteluettelo kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi 

Juurenhoitoaineet Top Dent
35383 EDTA-geeli, 17 %, LV, 4 x 2,5 ml + 10 kpl

35384 EDTA-geeli, 17 %, HV, 4 x 2,5 ml + 10 kpl

35382 Kalsiumhydroksidi, 4 x 1,2 ml + 10 kpl

 pH 12, röntgenkontrasti

Kärjet
35386 Kärki, kalsiumhydroksidi, 22 G, 50 kpl

35388 Kärki, EDTA, 30 G, 25 mm, 50 kpl

Guttaperkkanastat  

Top Dent
ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm.

Lajitelma 15–40 ja lajitelma 45–80. 

Refillit nro 15–80, pakkauskoko 120 kpl

Kooniset  

guttaperkkanastat Top Dent
Crown Down -metodilla käsitellyille juurikanaville

ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm. Taper 04 ja 06. 

Pakkauskoko 60 kpl.

Paperinastat Top Dent
ISO-standardoitu, värikoodattu, 28 mm. 

Lajitelma 15–40 ja lajitelma 45–80. Refillit nro 15–80, 

pakkauskoko 200 kpl.

H1SML 
Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. 

Pitkä kaula – hyvä näkyvyys. Erittäin terävä – tehokas ja turvallinen

Käytetään kevyellä paineella, ilman jäähdytystä, kierrosnopeus 1500–2000 rpm.

Pakkauskoko 5 kpl/pakkaus:

36080 HM H1SML 006 WL

36081 HM H1SML 008 WL

36082  HM H1SML 010 WL

36083 HM H1SML 012 WL

36084 HM H1SML 014 WL

Endo Guard 
Endodonttinen pora

Kärjestä leikkaamaton pora, jolla preparoidaan kaviteetti ja mahdollistetaan 

juurenhoitoneulan esteetön pääsy juurikanavaan. 

Rihlatut terät vähentävät tärinää.

33176 Endo Guard H269QGK 014FG, 5 kpl

Endo rescue kit 
Katkenneen juurikanavainstrumentin poistoon

35036 Komet Endo rescue kit

30360 HM H1SML 006 WXL

30361 HM H1SML 010 WXL

30362 HM H1SML 014 WXL



ACTIVA on paljon tutkittu tuote. Kysy lisää ja pyydä 

ACTIVA White Paper asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100
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180 e
*145,16 e

ACTIVA on erilainen
Valokovetteinen, ei sidostusta! 
Sopii kaikkiin kaviteettiluokkiin.
Bulktäytteet, nastat, pilarit.

89 e
*71,77 e

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

Bioaktiivinen yhteys,
luonnollinen kiinnitys,  
sidos ja tiiviys
 

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.

Top Dent Activa  
Bioactive Restorative

• Nopea, helppo

• Ei etsausta eikä sidostusta

• Kaksoiskovetteinen

Luonnollinen ja kudosystävällinen vaihtoehto 

sinulle, joka haluat työskennellä yksinkertai-

sesti 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

Top Dent ACTIVA Bioactive  

-sarjaan kuuluvat

Bioactive Restorative, Kids 

Bioactive Restorative, 

Bioactive Baseliner ja 

uutuutena Bioactive Cement.

* Arvonlisäveroton hinta
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TheraCem Ca
Kalsiumia ja fluoria vapauttava 

itsesidostuva valokovetteinen resiinisementti

TheraCemia käytettäessä hammasta ei tarvitse 

erikseen esikäsitellä tai sidostaa.

• Kruunujen, siltojen, nastojen sekä inlay- ja onlay-

paikkojen sementointiin

• Helppo poistaa ylijäämät

• Vahva sidos zirkoniaan (sidoslujuus 25–30 MPa)

• Hyvä röntgenkontrasti

30494 TheraCem Ca, itsesidostuva 

 resiinisementti,  

 8 g ruisku + kärkiä 5 kpl

TheraCal LC
Valokovetteinen, resiinivahvistettu kalsium-

trisilikaatti pulpan kattamiseen ja lineriksi

• Kalsiumin vapautuminen stimuloi hydroksia-

patiitin ja 

 sekundäärisen dentiinisillan muodostusta

• Alhainen pH – edistää paranemista ja apatiitin 

muodostusta –  voidaan viedä pulpaperforaa-

tion päälle

• Suojaa ja eristää pulpaa

• Kestää kosteutta ja röntgenkontrasti – voidaan 

 viedä täyteaineiden ja sementtien alle

• Vahvat fysikaaliset ominaisuudet

• Valokovetteinen – ei liukene

37125 Eristysaine TheraCal LC, 

 4 x 1 g ruisku

All-Bond Universal 
Universaali yhden pullon sidosaine 

Ei vaadi aktivaattoria!

• Ei ole tekniikkaherkkä; märälle, kuivalle ja 

kostealle hampaalle

• Korkeat sidoslujuudet kaikkiin materiaaleihin

• Kaikkiin  suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin

• Alhainen happamuus mahdollistaa universaa-

lin yhteensopivuuden kaksoiskovetteisten ja 

kemialliskovetteisten materiaalien kanssa

• Hydrofobinen koostumus valokovetuksen 

jälkeen parantaa sidoksen kestävyyttä

• Käytännössä ei jälkisensitiivisyyttä

• Sekä total- että itse-etsaavaan sidostamiseen 

yhdestä pullosta

36958 All-Bond Universal, refilli, 

 6 ml pullo

Select hv™ Etch
Korkeaviskositeettinen 35 % fosforihappo-

etsausgeeli dentiinille ja kiilteelle

•  Ei valu ja käy erinomaisesti selektiivisen 

etsauksen toimenpiteisiin sekä 

”hybriditekniikkaan”

•  Väri helpottaa visualisointia ja kontrastia 

(väri muuttunut vihreästä siniseksi)

•  Huuhtoutuu pois helposti eikä jätä 

jäännösmateriaalia

36608 Select HV Etch 35 %, 30 ml

36609 Select HV Etch 35 %, 4 x 5 g

* Arvonlisäveroton hinta
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Hyvä apu!
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Uutuus!

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

Transform
 Jäljennöslusikat

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslu-

sikka. Helpottaa jäljennöksen ottoa esimerkiksi, 

jos potilaalla epätavallisia pehmytkudosmuu-

toksia, luun muotoja tai hampaiden asentoja.

30636 Small, yläleuka

30634 Medium, yläleuka

30632 Large, yläleuka

30635 Small, alaleuka

30633 Medium, alaleuka

30631 Large, alaleuka

Pro-Matrix Curve
Matriisinauha

Yksi komponentti, yksinkertaista työskentelyä, ei kokoamista. 

Täysin kertakäyttöiset. Voidaan käyttää mesiaali-, distaali-, mod-

kaviteeteissa ja kuspin korjaamiseen. Helppo muotoilla hampaan 

muotoon. Kapea kiristin, joten parempi näkyvyys ja mukavampi 

potilaalle. Sopii kaikkiin neljänneksiin, paina vain nappi alas 

ienrajan puolelle. Nauhan paksuus 0,04 mm. 

Pro-Matrix Curve 

30988 kapea, keltainen, 4,5 mm, 50 kpl

30989 leveä, oranssi, 6 mm, 50 kpl



Uutta!
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OptraGate |   Huuli-ja poskiretraktori

Kertakäyttöinen, lateksiton, joustava suunaukipitäjä ja suoja. 

Sopii hyvin esimerkiksi valkaisun yhteydessä käytettäväksi. 

Koot regular, small ja junior. 

71100 Small/regular, 40 + 40 kpl

88391 Promopakkaus, 3 + 3 + 2 kpl

32271 Starter Kit, 4 x 4 kpl

09623 Junior, 80 kpl

32273 Junior, lajitelma, 20 + 20 kpl

71415 Small, 80 kpl

32272 Small, lajitelma, 20 + 20 kpl

71458 Regular, 80 kpl

HELPie | Purutuki, suunaukipitäjä ja syljenimu
HELPien avulla voit työskennellä ergonomisesti yksin, koska potilaan suu 

pysyy auki koko toimenpiteen ajan ja lisäksi integroitu syljenimu imee 

syljen ja veden samanaikaisesti.

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

33171 M/vasen, vihreä, 50 kpl

33172 M/oikea, vihreä, 50 kpl

Arcflex | Suunaukipitäjä
Suunaukipitäjä auttaa pitämään huulia ja kieltä samalla 

kun potilas voi lepuuttaa leukoja purublokkia vasten. Sopii 

hyvin mm. valkaisuhoitoon, paikkaukseen, brakettien 

sidostukseen ja valokuvaukseen.

31162 Arcflex-suunaukipitäjä, medium 1 kpl

Nola | Suunaukipitäjä ja sylki-imu
Pitää hyvin kielen pois toimenpidealueelta. Sopii 

erinomaisesti pitkäkestoisiin hoitosessioihin, kuten CEREC- 

ja implanttihoitoihin sekä kirurgisiin toimenpiteisiin.

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

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

40263 NOLA silikoniletku 300-412, 10 kpl

40264 NOLA Y-liitin 300-408, 4 kpl

40265 NOLA-adapteri 300-419, 4 kpl

LogiBloc
Purutuki

LogiBloc purutuen ainutlaatuinen 

 muotoilu tukee mukavasti potilaan 

 leukoja ja  mahdollistaa hyvän 

näkyvyyden ja pääsyn työalueelle. 

Helppo asettaa paikalleen. Lateksiton. 

Voidaan  kylmästeriloida tai auto-klavoida 

(maksimi 280 asteessa 20 min). 

32504  Purutuki LogiBloc, 

 standard, vihreä, 1 kpl

32505  Purutuki LogiBloc, 

 lasten, lila, 1 kpl  

Suunaukipitäjät & purutuet – hyvä valikoima eri tarpeisiin

IsoBlock |  Purutuki 
35168, purutuki Iso Block, 10 kpl, Ultradent

KleerView |  Suunaukipitäjä 
35167 KleerView suunaukipitäjä, aikuisten,  Profimed, 1 kpl 

35166 KleerView, suunaukipitäjä, lasten, Profimed, 1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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2 + 1 + 1 
Osta 2 x 1500 kpl  Crystal Tip -kärkiä, saat 

veloituksetta kaupan päälle valitsemasi yhden

adapterin ja O-rengas-setin (edun arvo 110 e).

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

• ympäristöystävällistä kierrätettävää materiaalia

• kaksi pakkauskokoa:  250 kpl  |   1 500 kpl 

• mallit:  Original (pitkä/95 mm) ja HP  (lyhyt/65 mm)   

• 9 väriä:  yksiväripakkauksissa sininen  ja valkoinen,  

värilajitelmapakkauksissa kaikki 9 väriä. 

• kaikille  yleisimmille uniteille omat  adapterit 

• kaikille adaptereille 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 tietäisit 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. 

+ +
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Practipal® neulateline
Kompakti neulateline toimivaan ja turvalliseen juurihoitoneulojen 
järjestämiseen. Neulatelineeseen mahtuu 13 juurihoitoneulaa. 
Helppo käsitellä - vähentää pistotapaturmia. Voidaan käyttää 
yhdessä Practipal systeemin kanssa tai yksinään erillisenä telineenä.

Practipal® iso tarjotin 
Pora/endoteline 16 poralle tai 28 
juurenhoitoneulalle. Multiblock on tarjottimelle 
laitettava teline kertakäyttöisille tuotteille. 
Instrumenttikiinnike 9 instrumentille. 
Mukana kiinnitysklipsit tarjottimille, sopii 
9 instrumentille.

Calasept® CHX
Huuhteluun endodonttisen 
hoidon aikana

Calasept® EDTA
Huuhteluaine juurikanavaseinämien 
kelatoimiseen ja smear layerin poistoon. 

Calasept® 

Natriumhypokloriitti 
Desinfiointiliuos endodonttiseen huuhteluun 
juurihoidon aikana.

3+1

3+1

3+1

5023-2018-06_MAgazine_Endo_PractiPal_Calasept_FI.indd   1 2018-06-01   13:08:22

Hygovac Bio 
Tehoimunkärki
Hygovac® Bio on fossiilivapaa tehoimunkärki, joka on valmistettu biopohjaisesta 

polyeteenistä (PE). Lyhyt tehoimunkärki (95 mm) sopii erinomaisesti hygienisteille ja 

hammaslääkäreille, jotka työskentelevät ilman hoitajaa. Kärjessä 45° viiste ja toisessa 

päässä S-viiste. Väri limenvihreä.

37269  Tehoimunkärki Hygovac Bio, lyhyt, 10 x 100 kpl

Hygoformic
Yhdistetty syljenimu ja kielenpidin 
Kielenpitimen kiemurainen muotoilu tekee siitä potilasystävällisen. Imureiät ovat 

sijoitettu kiekuran sisään, jotta vältytään kielen ja pehmytkudosten kontaktilta sekä 

tukkeutumiselta. Valmistettu ei-toksisesta ja ei-saastuttavasta polyeteenistä ja poly-

propeenista.

86430 Hygomormic U, valkoinen, 2000 kpl 

86434 Hygoformic U, valkoinen, 100 kpl 

30877 Hygoformic U, lime, 100 kpl 

30878 Hygoformic U, sininen, 100 kpl 

30879 Hygoformic U, pinkki, 100 kpl 

34497 Hygoformic L, lasten, valkoinen, 1000 kpl



WaveOne® Gold Glider
Turvallisempaan ja helpompaan liukupolun tekoon. 

Täydennämme WaveOne® Gold viilojemme valikoimaa  
uudella WaveOne® Gold Glider-viilalla.

WaveOne® Gold Glider on resiprokaatioliikettä tekevä 
liukupolkuviila, kooltaan #15, saatavilla 3:ssa pituudessa.

WaveOne® Gold Glider viilassa on vaihtuva koonisuus,  
se on steriilipakattu ja kertakäyttöinen.

TUTUSTUMISTARJOUS
Osta 3 refilliä (18 kpl) WaveOne®  Gold Glider viiloja ja saat  1 pakkauksen AH Temp™  

kalsiumhydroksidia 
veloituksetta.

AH Temp™
AH Temp™ on kalsiumhydroksi, jonka koostumus on 
pehmeä ja tasalaatuinen. 

Tuote ei kuivu ja siinä on hyvä röntgenkontrasti, vienti 
onnistuu tarkasti pitkän ja ohuen vientikärjen avulla.

WaveOneGold Glider AH Temp Ad_277x190_Hammas.indd   1 2018-04-06   11:54



 

 TARJOUS

Osta CanalPro SyringeFill asema ja saat 
lisäksi 50 kpl 5 ml CanalPro värikoodattuja 
ruiskuja. 

Pakkaus sisältää: 
 1 × pulloteline, 1 × 500 ml NaOCl 3 %, 
 1 × annostelukorkki pullolle 

CanalPro™ SyringeFill

Innovatiivinen, modulaarinen järjestelmä 
ruiskujen turvalliseen ja tehokkaaseen 
täyttämiseen huuhtelunesteillä

 � Suojaa kontaminaatiolta

 � Turvallinen ja puhdas täyttö

 � Käyttö yhdellä kädellä säästää aikaa

 � Estää materiaalin tuhlausta

 � Värikoodit takaavat turvallisen  

 käytön ja selkeän työnkulun

00
40

26

info.de@coltene.com  |  www.coltene.com

Rajoitettu erä. Varaa itsellesi yksi näistä 999!

Bluephase® Style
Black Edition

Ivoclar Vivadent AB 
Edustaja Pia Herrmann-Rajala, Puh: 040 589 88 39

inserat_all-black_18_FI .indd   1 2018-06-14   10:45

™Filtek
One 
Bulk Fill täytemateriaali

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

Kun ostat 3 kpl 3M™ Filtek™ One Bulk Fill 
täytemateriaalin, saat A3-refillin (4867A3) 
veloituksetta.

Tarjous on voimassa 1.8-28.9.2018 valtuutettujen
 jälleenmyyjien kautta 

•  Ruiskurefilli sisältää: 1 – 4 g ruisku; kuvallinen tekniikkaohje; 
käyttöohjeet. 

•  Kapselirefilli sisältää: 20 – 0.2 g kapselia; kuvallinen tekniikkaohje; 
käyttöohjeet.

Refilli Tuotenro. Tuotenro.
Sävy Ruisku Kapseli
A1 4866A1 4867A1
A2 4866A2 4867A2
A3 4866A3 4867A3
B1 4866B1 4867B1
C2 4866C2 4867C2

3M™ Filtek™ One Bulk Fill täytemateriaali

Tarjous 3+1 
3M™ Filtek™One Bulk Fill
täytemateriaali

FiltekOne Offer AdHVExtra FI 2018 297x210mm.indd   1 15/06/2018   7.40

Rajoitettu erikoiserä! 
Saatavana vain Hammasvälineestä. 
Kysy lisää, p. 010 588 6100
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käyttöohjeet.
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GC Nordic AB
040 9000757
info.finland@gc.dental
http://www.gceurope.finland.com
www.facebook.com/gcnordic/

G-ænial® Universal Injectable
          GC:ltä

Uusi yhdistelmämuovi              
ainutlaatuisilla ominaisuuksilla

Nauti käsittelystä!

Uusi ruiskun muotoilu mahdollistaa helpon 
ruiskuttamisen ilman kontrolloimatonta valumista 

Optimaalisen viskositeetin ansiosta materiaali 
irtoaa helposti kärjestä 

Uudet pitkät ja taivutettavat vientikärjet 
mahdollistavat helpon pääsyn vaikeisiin 
taka-alueen  kaviteetteihin 

Tee estetiikasta pitkäkestoista!    

Laaja värivalikoima kolmella eri läpikuultavuudella 

Erinomainen kiillottuvuus ja kiillon säilyminen 

Aloita injektoiminen!

Ainutlaatuinen tiksotrooppinen viskositeetti     
-optimaalinen kuspien rakentamiseen 
vapaalla kädellä 

Lyhyemmät viimeistelyvaiheet, koska 
anatomia on jo luotu valmiiksi 

Lopeta päällystäminen!

Poikkeuksellinen vahvuus 
ja kulumiskestävyys 

Soveltuu kaikkiin kaviteettiluokkiin 
ilman kokorajoituksia

Ei tarvitse peittää tavallisella 
yhdistelmämuovilla



valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+
5 mm Valoa 

työskentelyalueelle!

eBiten avulla 

näkyvyys paranee 

hetkessä. Kokeile!
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NOW eASIER THAN EVER
VAIN 4 SÄVYÄ!

eASY
ultra universal restorative material

Erinomainen etu- ja taka-alueen täytteisiin

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. 

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 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 1 + 2
Osta eASY-lajitelma, saat 
2 refillipakkausta kaupan päälle. 

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

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.

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

eBite
LED-valollinen purutuki

eBite 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
Kokeile ja hyödynnä tarjouksemme!

* Arvonlisäveroton hinta



Nyt saatavana 

myös pienempinä 

pakkauskokoina!
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*24,19 e
30 e

*2,42 e
3 e

Uutta! Uutta!

Plackers  
original | twin | grip
Hammaslankaimet

Plackers -hammaslankaimet on valmistettu vahvasta ja kestävästä Tuffloss-langasta, 

joka ei rispaannu. Varressa hammastikku. Vakaa ja kestävä varsi. 

 37288  Hammaslankain Plackers Original, 32 kpl

37289  Hammaslankain Plackers Twin, 28 kpl 

37290  Hammaslankain Plackers Grip, 24 kpl

79513  Hammaslankain Plackers Original, 12 x 40 kpl

32724  Hammaslankain Plackers Twin, 12 x 35 kpl

32725  Hammaslankain Plackers Grip, 12 x 35 kpl

Plackers Tri-Line
Mintunmakuinen 3-lankainen 
hammaslankain
 30986  Plackers Tri-Line, 6 x 65 kpl

Muista myös Plackers Interdental 
hammasväliharjat! 

Silikonivartiset Liquid Steel -instrumentit ovat valmistettu 
korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. 

Carl Martin -instrumentit
32838  Suupeilinvarsi pinkki, 1 kpl

32839  Suupeilinvarsi v.sininen, 1 kpl

32832  Kyretti Gracey 11-12, 1 kpl

32833  Kyretti Gracey Mini 11-12, 1 kpl

32834  Kyretti Gracey 13-14, 1 kpl

32835  Kyretti Gracey Mini 13-14, 1 kpl

32836  Sirppi Mini 311-312, 1 kpl

32837  Sirppi Mikro 301-302, 1 kpl

32840  Sondi 5-8, 1 kpl

32841  Vuollin Nyström III, 1 kpl

CM universaali  
sirppi-kyrettisetti
Pehmeä ja ergonominen silikonivarsi antaa hyvän pidon. 
Pakkauksessa kaksi instrumenttia: universaali kyretti ja universaali 
sirppi, jotka sopivat erinomaisesti esim. profylaktisiin toimenpiteisiin. 

37250 CM universaali sirppi-kyrettisetti, pinkki 

Carl Martin

Silikonivartiset 

perusinstrumentit

– laatua edullisesti!

* Arvonlisäveroton hinta



21|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Elo-syyskuun EXTRA 

29 e
*23,39 e

19 e
*15,32 e

115 e
*92,74 e

45 e
*36,29 e

1,50 e
*1,21 e

guttaperkan 
poistoinstrumentti 
32855 Guttaperkkan poisto instr Y-A, 1 kpl 
32856 Guttaperkkan poisto instr V-O, 1 kpl

Vista-Tec 

37283  Clipon, suojavisiiri silmälaseihin, 2 + 5 kpl

37284  L-Clipon, suojavisiiri luupeille,   2+5 kpl

Vista-Tec 
Suojavisiirit

Visiirillinen 
suunsuoja 

38246 

Visiirillinen suunsuoja,

sininen, 25 kpl

Steriili vanurulla & 
vanupallopakkaus 
Kertakäyttöiset vanurullat ja pallot juurenhoitoon ja kirurgiaan. 

Steriilisti pakattuina 6 kpl nro 2 vanurullaa, 6 kpl nro 2 vanupalloa 

ja 15 kpl nro 4 vanupalloa. 100% puuvillaa. 

30682  Steriili vanurulla ja -pallo Kit, Alan, 1 pss

GDC  MTA-viejä 
36394  GDC MTA-viejä, kärjen halkaisija 1,2 mm

POISTOERÄ! 
Niin kauan kun varastoa riittää.

ASA Dental  
Terästarjottimia
37972  Tarjotin 142 x 183 x 17 mm, teräs,  Asa Dental,  1 kpl

37973  Tarjotinkansi ,pieni ,teräs ,  Asa Dental,  1 kpl

37961  Tarjotin 284 x 183 x 17 harmaa,  Asa Dental,  1 kpl

Paljepussit
Instrumenttien säilytykseen ja desinfiointiin 

90001  Paljepussi 100 x 50 x 300 mm B35, 50 kpl
90002 Paljepussi 150 x 50 x 400 mm B31, 50 kpl
90003  Paljepussi 200 x 55 x 400 mm B36, 50 kpl
90004 Paljepussi 200 x 55 x 500 mm B33, 50 kpl
90005 Paljepussi 250 x 65 x 480 mm B37, 50 kpl
90008 Paljepussi 300 x 80 x 55 0mm B34, 50 kpl
35604 Sterilointiletku, palkeellinen, 150 x 50 mm, 100m



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

TM
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instrumentit

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit
Teroitusvapaat XP-instrumentit ovat olleet käyttäjien suosikkeja pitkään – jo yli 10 vuoden ajan.

Pro Thin -instrumenteissa on ohuempi 

terä ja kevyempi varsi, jotka lisäävät 

tuntoherkkyyttä työskennellessä. 

Ne ovat teroitusvapaita ja terän malli 

pysyy muuttumattomana kerrasta 

toiseen.  Pro Thin-instrumentit sopivat 

erinomaisesti syviin ja ahtaisiin ientaskui-

hin sekä tiukkoihin hammasväleihin.

Millaisen instrumentin 

sinä haluat? Tutustu 

American Eaglen 

laadukkaaseen ja laajaan 

valikoimaan, ja lataa 

viimeisin tuoteluettelo 

kotisivuiltamme  

www.hammasvaline.fi/ 

Tuotteet / Tuoteluettelot

Juurikanavakoetin
37401 Kaksipäinen juurikanavakoetin DG 16.  

 Halkaisija 5,6 mm. Varsi ruostumatonta terästä.

Implanttikyrettisetti
AE:n titaanisissa implanttikyreteissa on pyöristetyt päät, mikä 

mahdollistaa turvallisen pääsyn subgingivaaliselle alueelle. 

38864 4 titaanista implanttikyrettiä  muovikasetissa:  

  AE II B5-6 X Barnhart 5-6 (posterior) 

 AE II L3-4 X Langer 3-4 (posterior) 

 AE II N128-L5 X Nebraska128/Langer 5 (anterior) 

 AE II 204S X 204S (anterior)
 

 Nämä kyretit saatavana myös yksittäin!

Double Gracey™ -instrumenteissa yhdistyät Gracey- ja Universal -kyrettien 

parhaat ominaisuudet. Niissä on pyöristetty pää ja kaksi terävää reunaa. 

Nyt  voit käyttää yhtä kyrettiä sekä mesiaali- ja distaalipinnoilla tai bukkaali- 

ja linguaalipinnoilla instrumenttia vaihtamatta. 

Douple Gracey -kyretit
38862   Double Gracey™ anterior & mini anterior
 2 erilaista kyrettiä, joissa 2 kärkeä:  

 AE DG A XP X etu- ja premolaarialueelle  

 AE DG P XP X molaarialueelle 

38863   Double Gracey™ posterior & mini posterior
 2 erilaista kyrettiä, joissa 2 kärkeä:

 AE DG MA XP X etu- ja premolaarialueelle 

 AE DG MP XP X molaarialueelle 

 

Huipputerävät ja ohuet 

ProThin -instrumentit 
saat joko kiinteävartisina 

tai vaihtokärkinä. Ne sekä  

vaihtovarret ja kiristimet 

löydät verkkokaupastamme 

kauppa.hammasvaline.fi  
tai kysy lisää myynnistämme 

p. 010 588 6100 

* Arvonlisäveroton hinta

* Arvonlisäveroton hinta
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8,50 e
*6,85 e

7,50 e
*6,05 e

25 e
*20,16 e

39 e
*31,45 e

–20% 
Kukalliset

monoart suunsuojat
Kertakäyttöinen, hypoallerginen suunsuoja, joka koostuu neljästä 

kerroksesta. Suunsuojan kuitukangas on pehmeää ja vettähylki-

vää. Luokitus II. PFE (hiukkasten suodatusteho) ja BFE (bakteerien 

suodatusteho) > 99%. Pakkauskoko 50 kpl/laatikko.

  

32872  Suunsuoja kukallinen, lime, kumilenkki

32873  Suunsuoja kukallinen, lila, kumilenkki

32874  Suunsuoja kukallinen, sininen, kumilenkki

32875  Suunsuoja kukallinen, pinkki, kumilenkki

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, 4 väriä, 96 kpl

30582 TuttiFrutti nitriili S, 4 väriä, 96 kpl

30583 TuttiFrutti nitriili M, 4 väriä, 96 kpl

30584 TuttiFrutti nitriili L, 4 väriä, 96 kpl 

Kankainen

Monoart 
leikkauspäähine
Puuvillasta valmistettu kankainen leikkauspäähine. 

One size -päähine on takaa solmittava ja kokoa voidaan 

säätää nauhojen avulla. Korkealaatuisen materiaalin ansiosta 

päähine voidaan pestä 60 asteessa ja autoklavoida 121 asteessa. 

30694 Pinkki, 1 kpl 30696    Lime, 1 kpl

30695 Musta, 1 kpl 30697    Sininen, 1 kpl

Glitter-eläimet
36301 Lelulajitelma 

 Glitter-eläimet, 96 kpl

Pyyhekumieläimet
36302 Lelulajitelma 

 Pyyhekumieläimet, 60 kpl

Liskot
36303 Lelulajitelma 

 Liskot, 100 kpl

Maatilan eläimet
36304 Lelulajitelma 

 Maatilan eläimet, 100 kpl

Kukalliset

Monoart pikarit
Kestävä, kertakäyttöinen muovipikari pyöristetyillä 

reunoilla. Tilavuus 180 ml. Valmistettu polypropeenista.

Pakkauskoko 1000 kpl.

 

32876 Muovipikari kukallinen 18 cl, sininen

32877 Muovipikari kukallinen 18 cl, pinkki

32878 Muovipikari kukallinen 18 cl, lila

32879 Muovipikari kukallinen 18 cl, lime
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125 e

Vaivatonta 

ja turvallista 

hampaiden

valkaisua 

kotikäyttöön

Uusi helppo valkaisukonsepti! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon ammattilaiselta potilaalle 

kotikäyttöön. Kaikki samassa pakkauksessa.  Ota vain jäljennös, niin hoidamme puolestasi 

loput ja potilaasi saa ohjeittesi mukaisen valkaisupaketin.

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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*44,35 e
55 e

*8,06 e
10 e *129,03 e

160 e

*64,52 e
80 e 3 + 1 Osta 4 pakkausta FGM:n Whiteness Perfect, White Class 

tai Whiteness HP Blue -valkaisutuotteita, saat yhden 

edullisimman  pakkauksen kaupan päälle. 

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi viskoosi geeli vastaanottovalkaisuun
Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen 40 minuutin käsittelyn jälkeen. 

Uudenlainen katalysti, jossa stabiili emäksinen pH ja kalsium tukevat hampaiden remi-

neralisaatiota. Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.  Nopeampi, yksinkertaisempi, 

tehokkaampi ja turvallisempi.  Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan ruisku-

kärjestä, ei hukka materiaalia. Sisältää 35 % vetyperoksidia 

esitäytetyissä sekoitettavissa ruiskuissa. 

Säilytys huoneenlämmössä. 

• 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 Top Dam-iensuoja-ainetta + 6 x vientikärjet, 

 2 g neutraloijaa, käyttöohjeet

Whiteness Perfect
10 % ja 16 % karbamidiperoksidi kotivalkaisuun
Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

Säilytys huoneenlämmössä. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml.  Sisältää kalium-

nitraattia ja fluoria. Käyttö: Whiteness Perfect 10 % yön yli tai 4 h/päivä. 

Whiteness Perfect 16 %  3–4 h/päivä. 

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

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

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

37267 Whiteness Perfect PF 10 % CP, 1 x 3 g

37268 Whiteness Perfect PF 16 % CP, 1 x 3 g

White Class PF 
6 % vetyperoksidigeeli kotivalkaisuun
Viskoosi geeli, vettä yli 20 %, fluoria  sekä kaliumnitraattia 

ja kalsiumia, ehkäisee viiltelyä. Tunti päivässä riittää hyvään 

tulokseen. Pakkauksen 4 ruiskua riittää 8–12 päivän käsittelyyn. 

30336 White Class PF 6 %, 4 x 3 g

 annostelukärjet 4 kpl ja lusikkakotelo

* Arvonlisäveroton hinta



Uutta!
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TANZO  |  Kupari NiTi-lanka 

Erinomainen kaari, joka vastustaa tehokkaasti muodon-

muutosta ja on siksi pitkäkäyttöinen.

Kaksi voima-aluetta :

833-alkuiset koodit ovat low force -kaaria 

827-alkuiset koodit ovat mid force -kaaria   

AO ei halua puhua lämpöasteista, vaan voima-alueista, koska eri 

valmistuserien välisten kaarien luovuttamat voimat varioivat 

noin 10%  (jollain valmistajilla jopa 40%). Kaarimallina yleisesti 

pidetty F3 (form III). Jos tarvitset muita malleja, kysy Eijalta.

Kaaressa on valmiiksi 2 puristettavaa stopparia ja kaaret ovat 

yksittäin pakattuja.  

Saatavana varastostamme: 

833- low force 013” – 018” ylös ja alas

833-low force 16”x16” –17x”25”

827-mid force 014” – 018”

824-midforce 14”x25” – 17”x25”

Vyöhykekaaret
Hammaskaaren eri alueilla kaarella on erilaiset voimat

American Orthodontics TriTitanium , F3:  

16”x16”,  16”x22”,   17”x25”  

GAC BioForce Sentalloy: 16”x22”. 

Kysy muita vahvuuksia Eijalta

Esteettiset kaaret
Päällystettyä NiTi-lankaa

Forestadent BioCosmetic: 017” |  16”x16”,  16”x22”,  18”x25”

American Orthodontics EverWhite, F3-malli : 

012”-016” |  16”x16”, 16”x22” ja 17”x25”

Teräskaaret ja -langat 
Se klassinen kaarimateriaali, jota on helppo taivuttaa.

American Orthodonticsilta F3: 

014”,  016”,  018”  |  16”x16”,  16”x22”,  17”x25”

Suorat langat, 36cm:  

012”, 014”,  016”,  018”  |  16”x16”,  16”x22”,  17”x25”,  18”X25”

Hammasväline Natur -malli: 

014”,  016”,  018”  |   16”x16”,  16”x22”,   17”x25”

Tarvitsetko muita 
kaarimalleja? 
Kysy Eijalta.

oikomishoito   |   Kaaret ja langat 
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myyntispesialisti

Marika Saarinen  >> 

Varsinais-Suomi 

marika.saarinen@hammasvaline.fi

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

<< myyntipäällikkö 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

SE NiTi – SuperElastic NiTi -kaaret
Nykyisin luultavasti yleisimmin käytetty kaari.    

American Orthodonticsilta F1 ja F3, myös keskimutkalla  

Dentallinelta  Oval (kapeampi) ja Natur (leveämpi) yksittäin 

pakattuina. Vahvuudet : 012” – 018” ja  16”x16”– 17”x25” 

Reverce Curve ”keinutuoli” -kaaret  
SE NiTi -langalliset 
Valikoimissa useita eri malleja ja vahvuuksia, myös etualueen 
torquella.  American Orthodonticsilta AO, Maselilta ja  
Ortho Orhganizerilta O2  sekä Dentallinelta, jolta löytyy  
myös SE NiTi -langalliset Torque -kaaret.

Beta Titan = T.M.A.*
NiTi-lankoja helpommin taivuteltava ja nikkelivapaa. 

Tarvittaessa myös hitsattavia.

American Orthodonticsilta Beta Titan

F3: 016”,  018”  sekä F1: 016”,  018”

F3: 16”x22”,  17”x25”

F1: 16”x22”,  17”x25”,  175”x175”

Dentallinelta TMA*:

Natur (leveä): 014” – 018” | 16”x16”,  16”x22”,  17”x25”

2 stopparilla 016” ja 16”x22”

Euro (kapea): 014” – 018”  | 16”x16”,  16”x22”,  17”x25”

Suorat langat: 016”,  018”,  036” |  16”x22”,  17”x25

Punoskaaret ja -langat, teräs
TERÄKSISET

Dentalline 

Pyöreät  7-punoskaaret , natur-malli:  0155”, 0175”

Kantikkaat 8-punoskaaret, natur-malli: 16”x16”,  16”x22”,  17”x25”  

American Orthodontics 

kantikkaat 8-punoskaaret, F1-malli: 16”x16”,  16”x22”,  17”x25”

Masel Penta-One Co-AX 

suorat langat: 0175”,  0195”,  0215”; pituus 36 cm    

NiTi

Dentalline  
NiTi 7-punoskaari  ”turbokaari”viimeistelyyn

natur-malli: 17”x25” (myös muita paksuuksia saatavana) 

Kantikas 8-punoskaari 
American Orthodontics

Co AX 6-punoskaari 
American Orthodontics

AO Beta TitanF3

* TMA on Ormcon tuotemerkki 

* Arvonlisäveroton hinta
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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.
Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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Uutuus!

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 myös 

soodaputsi-

käsikappaleella

BPR Swiss Super Port 
Entistä monipuolisempi kannettava hoitokone 

• Neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, mikromootto-

ri ja neljäs instrumentti joko turbiini tai toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun 

 yhtäaikaisessa käytössä. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (220 l/min).

• Helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen käyttöön. 

• Hiljainen (48 dB). 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

Optomic OP-Dent 5 mikroskooppi
OPTIDENT

Espanjassa valmistettu rullajalustalla varustettu mikroskooppi 

laadukkaalla saksalaisella optiikalla. 

LED-valonlähde – ei väsytä ai ärsytä silmää pitkään käytettäessä. 

Valittavissa 10- tai 12,5-kertaisella suurennoksella varustetut 

okulaarit. Binokulaari on laaja-alaisesti säätyvä, mikä mahdollis-

taa paremman ergonomisen työskentelyn. 

Vakiofokuksena 250 mm. Muut valittavat fokuskoot 

200 mm, 300 mm tai 400 mm. 

Objektiivissa hienosäätöominaisuus ja 

lisäksi työskentelyetäisyydessä säätö 20 mm, 

esim. kruununpinta  juurikanava. 

HDMI- ja USB-liitännät huoltoja varten. 

Lisävarusteena saatavissa Full HD 

-kamera ja erilaisia kamera-adaptereita.

50430 OP-Dent 5 -mikroskooppi

Lisää 

tarkkuutta 

juurenhoitoon
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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.  
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Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.

Keveyttä.

Selkeä ja helppokäyttöinen 
käyttöliittymä.

Näytössä juurenhoitotoiminto 
valittuna ja arvot säädettynä.

Apex-mittarin näyttö Integon 
käyttöliittymässä.

Integroidun apex-paikantimen valinta 
ja säätö. Moottorin automaattinen 
pysäytys ja takaisinpyörintä.

Edistyksellistä helppoutta. INTEGOssa on myös apex-mittari.

Funktionaalinen design 
Turvallisuutta ja helppoutta juurihoitoon

Intego Pro

UUTTA ENDOON!  RESIPROKATIIVISET SÄÄDÖT 

– ne myös sopivat kaikille resiproc-viiloille!

Dentsply Sironan WAVEONE® ja RECIPROC® -juurenhoitoratkaisut 

on saatavilla INTEGO-malleihin tehdasasenteisena. Ne voidaan myös 

jälkiasentaa käytössä olevaan INTEGO- ja INTEGO Pro -hoitoyksik-

köön (kosketusnäytöllä). 

TURVALLISUUTTA JA HELPPOUTTA   

ENDODONTIAAN

INTEGO-malleihin voidaan ohjelmoida säädöt eri valmistajien  
neuloille; kierrosalueet ja vääntömomentti. Automaattinen 

takaisinpyörimismahdollisuus. Lisäksi INTEGO-malleihin on 

saatavana integroitu apexmittari, joka pysäyttää automaatti-

sesti juurikanavaneulan. 

INSTRUMENTTISILTA 
INTEGOn instrumenttisiltaan voidaan asentaa viisi 

instrumenttia, esimerkiksi puusti, hiiliharjaton LED-

valollinen mikromoottori, turbiiniletku, LED-valollinen 

ultraääni-instrumentti sekä LED-valokovetin. 

Muista Sirona endo 6:1 -kulmakappale!

TYÖAIKAA JA MATERIAALEJA 
SÄÄSTÄVÄT SEKÄ VAIVATTOMAT 
AUTOMATISOIDUT HYGIENIATOIMINNOT.
Täyttö kerran kuukaudessa, napin painallus päivässä! 

Kertakaikkisen helppoa!

 

HELPPO KÄYTTÖLIITTYMÄ 
 
EasyTouch-käyttöliittymä – neljä käyttäjäprofiilia. 

Saumattomasti instrumenttisiltaan integroituna 

INTEGO-hoitoyksiköissä on EasyTouch -käyttöliittymä.  

Optiona yksikköön saa lisäksi USB-portin.  EasyTouch-

käyttöliittymässä voidaan käyttää säädettävää 

apeksinpaikannin-toimintoa (optio).   



Kuvantamiseen
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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 -kuvanta-

mistiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja 

selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsitte-

lyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa kaikkia 

Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vas-

taanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä 

implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin 

ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

SIDEXIS 4 tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digi-

taalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa (kuten 

CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edel-

lyttämät suunnittelustandardit.

+ SIDEXIS 4

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS  SL

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

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

DATAN HALLINTAK UVANTAMINEN1. 2.

Erinomaiset tekniset ominaisuudet   
ja erittäin matalat säteilyannokset.

Low dose  – kuvan laatua 
menettämättä!
Helppo päivitettävyys. KKTT, isompi kenttäkoko, 

kefalo. Kuva on spesifisen tarkka, mikä  on 

ensiarvoisen tärkeää mm. juurihoito- ja 

implanttidiagnostiikassa. Se tuo varmuutta 

hoitoon sekä parantaa olennaisesti myös 

potilasturvallisuutta. DCS-sensorilla otettu 

kuva on erittäin terävä ja kontrasti selkeä.

Kenttäkoot | 5 x 5,5, 8 x 8 ja 11 x 10 cm:n KKTT-

kuvat. Interaktiivinen terävä kerros (SL).

OPTG-leukakaarimuodon uudelleen määrittä-

minen 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. 

Soita ja kysy lisää, p. 010 588 6200
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3D ENDO – on suunniteltu parantamaan hoidon laatua
• aktivoidaan röntgenkuvasta juurihoidettava hammas

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat on helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

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

• se paikallistaa kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• voit suunnitella optimaalisen kulun kanavaan ja valita 

 käytettävän loppuinstrumentin 

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

 menetelmä kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa – ja ennen 

 kaikkea, ohjelma on nopea ja helppo käyttää

Kokeile jo tänään!
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön 60 päivän 

kokeiluversiona osoitteessa www.3dendo.com

Uusi ohjelma  

3D Endo – parempaa, 
turvallisempaa ja
nopeampaa juurenhoitoa

3D Endo

SUUNNITTELU HOITO

Juurenhoitoviilat

CEREC Guide 2

SICAT Optisleep

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air

SICAT Function

3. 4.
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Oikomiskalvot

Fyysiset mallit

Uniapneakojeet

Linguaaliset 
oikomiskojeet

Retentiokiskot

Sementointi-
avustimet

Mallien vienti 
yhteistyö-
ohjelmiin

CEREC ORTHO
HELPPO: DIGITAALINEN JÄLJENNÖS

NOPEA: ANALYYSI

DIGITAALINEN: MALLIEN SIIRTO

Osana kokonaisvaltaista hoitoa CERECillä voidaan ottaa 

erittäin tarkat kokoleuan jäljennökset myös oikomishoitoa varten. 

CEREC Ortho on erillinen ohjelma, itseohjaava ja erittäin helppokäyttöinen. 

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

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

CEREC Ortho-ohjelmiston avulla jäljennökset ovat saatavilla heti skannauksen jälkeen, ja integroitu mallien 

analyysi kertoo nopeasti kliinisen informaation, jonka tarvitset optimaaliseen hoitoon. 

Analyysin tekeminen on nopeaa ja helppoa, ja sen voi tehdä myös joku toinen hoitavasta henkilökunnasta, ja 

siitä tulee osa digitaalista jäljennöstä. Mallien vienti on saumatonta!

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

Oikomishoitoon



Kysy meiltä  kuinka hyödyntää 
CERECiä tuottavasti ja helposti. 
Janne Ruokola, p. 050 310 8595   
Esa Apajasaari, p. 050 310 8581   
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Voit hankkia vastaan-

otollesi pelkän skannerin 

digitaalisen jäljennöksen 

tekemiseen.

Dentsply Sironan 
OMNICAM 

Nopea, monipuolinen ja helppo skanneri  tarkkaan  

digitaaliseen jäljentämiseen. Erinomainen työkalu, 

kun haluat varmistaa hyvät jäljennökset.

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. 

Digitaaliseen jäljentämiseen



Yhdistelmämuoviblokit

Täydellinen pakkaus sementointiin
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Meiltä laajin valikoima 
ensiluokkaisia CEREC- 
ja inLab-materiaaleja 
ja tarvikkeita

Brilliant Crios
Puhtaasti yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa kuin yhdis-

telmämuovia. Vaatii oman sidosaineen.

eCement
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 kulumiskestävyys. Korkea 

filleripitoisuus. Yhteensopiva yleisesti 

saatavilla olevien laitteiden kanssa. 

Lataa uusin  CEREC & inLab -tarvikeluettelo kotisivuiltamme 

tai pyydä asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

Celtra Duo
Lithiumdisilikaattiaihio. 

Vahvistettu zirkonialla (10 %). Kruunut, inlayt, onlayt ja 

laminaatit. Voidaan kiillottaa suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

Keramiablokit implantologiaan
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Laboratorioon Välinehuoltoon

80 e
*64,51 e

Green & Clean in d
Instrumenttien desinfiointiaine

Tehokas desinfiointiainetiiviste instrumenttien puhdista-

mista ja desinfiointia varten. Soveltuu myös lämpöherkille 

instrumenteille, muoville ja kumille. Ehkäisee korroosiota 

ja suojaa instrumentteja. Ainetta voidaan käyttää myös 

ultraäänilaitteessa. Valmis liuos säilyy 7 vuorokautta.

32670 Green & Clean IN D, 5 litraa

inLab SW 18.0 Basic  
Inlayt, onlayt, laminaatit, kruunut, sillat ja rungot  | Täysin uudelleen 

hammasteknikoille suunniteltu vastaamaan tämän päivän haasteita ja  

tarpeita. InLab on entistä helpompi ja monipuolisempi ja kaikkiin suuntiin 

avoin ohjelmisto. Opastava ja optimoitu käyttöliittymä. 

inLab 18.0 LISÄMODULIT:

inLab SW 18.0 Implantology  
Laajennusosa perusohjelmistoon   |  Yksilölliset abutmentit ja 

ruuvikiinnitteiset kruunut, ruuvikiinnitteiset sillat ja kiskot. Mahdollisuus 

suunnitella työt implanttitasolta lähtien.

inLab SW 18.0 Removables
Irtoprotetiikka-laajennusosa perusohjelmistoon  |  Teleskooppirakenteet, 

erikoiskiinnikkeet, rangan rungot  ym. Irtoproteettisten töiden suunnittelu.

inLab SW 18.0 Interfaces
Avoimet rajapinnat -laajennusosa perusohjelmistoon  |  Mahdollistaa 

STL-datan ohjelmaan tuonnin ja poisviennin jäljennös-, suunnittelu- ja val-

misvaiheessa. Yksi lisenssi kaikkiin import- ja export-rajapintoihin. 

Kysy lisää ja tutustu mahdollisuuksiin 
Kaija Rappu, p. 043 825 9475

Laboratoriotarvikemyynti

p. 010 588 6400
Jaana Ahlroth

inLab – TÄYDELLINEN OHJELMISTOPAKETTI HAMMASLABORATORIOILLE 
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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

Puhdas alkoholi sopii ainoastaan jo orgaanisesta liasta vapaiden 

pintojen desinfiointiin, kuten puhdastiloissa. Ns. normaali työti-

loissa pinnoilla on kuitenkin aina orgaanista likaa, vaikka paljaalla 

silmällä näkymätöntäkin, joten puhdas alkoholi ei näillä pinnoilla 

toimi. Puhdas alkoholi denaturoi proteiinit ja saa ne kiinnittymään 

pintaan entistä lujemmin. Tällaisten pintojen puhdistukseen ja de-

sinfiointiin pesevät alkoholit ovat toimivia. 

Alkoholin desinfektioteho erilaisia mikrobeja kohtaan vaihtelee 

suurestikin. Alkoholi on erittäin tehokas gram-positiivisia ja gram-

negatiivisia bakteereita, lipidivaipallisia viruksia (esimerkiksi in-

fluenssavirus) ja mykobakteereita vastaan. Proteiinivaipallisia 

viruksia (esim. Noro-virus) alkoholin teho on hieman heikompi, 

mutta EN-standardien mukaisissa testauksissa läpäisevät testin 

vaatimuksen hyvin. EN 14776 -testissä, jossa desinfioivan tuotteen 

teho testataan laboratorio-olosuhteissa liuosmuodossa, alkoholipi-

toisuuden desinfioiva alaraja on noin 55-painoprosenttia. 

Alkoholipitoisuuden laskiessa alle 50:n painoprosentin mikrobien 

logaritminen vähenemä ei useinkaan saavuta standardin vaatimaa 

tasoa. Peseviä alkoholeja käytetään usein myös valmiiksi kostute-

tuissa pintapuhdistus- tai desinfektiopyyhkeissä. Näiden pyyhkei-

den EN-testaus poikkeaa nesteiden testauksesta ja pyyhkeiden on-

kin läpäistävä EN 16615 -testi, jossa otetaan huomioon desinfioivan 

tuotteen ja pyyhkeen (mekaniikan) yhteisvaikutus.

Käytettäessä alkoholipohjaisia desinfektioaineita lääkinnällisiin 

laitteisiin kuten esimerkiksi suun terveydenhuollon hoitokonee-

seen tai potilastuoliin, oleellista ainevalintaa mietittäessä on, että 

aine on MDD:n mukainen eli tuotteesta löytyy CE merkki ja notify 

body ja että tuote on testattu EU-normien mukaisilla ja tässäkin 

tekstissä aiemmin mainituilla testeillä.

Kirsi Saukkonen, 

asiakkuus- ja kehityspäällikkö, FT, 

KiiltoClean Oy

Välipyyhintä 
pesevällä 
alkoholilla 
hammashuollossa

Pesevät alkoholit eli noin 50–70 % alkoholiliuokset, joihin on lisätty esimerkiksi 
kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä tai muuta pesevää ainetta, toimivat erittäin 
hyvin pintojen puhdistuksessa ja desinfioinnissa erilaisilla terveydenhuollon pinnoilla. 

31 e
*25 e

99 e
*79,84 e
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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

MEtherm 50  |  Konepesuaine

Lääkinällisten välineiden automaattiseen puhdistukseen mm. hammashoitoinstrumenteille, kirurgisille 

instrumenteille, MIC/mikroinstrumenteille, oftalmologisille instrumenteille, endoskoopeille 

Mieto, emäksinen pinta-aktiivisiin aineisiin ja entsyymeihin perustuva puhdistusaine (silikaattivapaa 

nestetiiviste) 

Annostus: 5-10 ml/l riippuen likaisuusasteesta. Annos asetetaan kerran alkukäynnistyksen aikana ja tämän 

jälkeen annostus tapahtuu täysin automaattisesti integroidun annostelumoduulin kautta. Jos MEtherm 50 

puhdistusaine on vaihdettava, vastaava viesti tulee näkyviin MELAtherm-näytölle.

37261  MEtherm 50 -konepesuaine, 5 l 

MEtherm 55  |  Neutralointiaine

Sitruunahappopohjainen neutralointiaine lääkinnällisten instrumenttien neutraloimiseen emäksisen 

puhdistuksen jälkeen (MEtherm 50), puhdistustuloksen optimoimiseksi MELAthermissa. 

Annostus: 1-2 ml / l. Annos asetetaan kerran alkukäynnistyksen aikana ja tämän jälkeen annostus tapahtuu 

täysin automaattisesti integroidun annostelumoduulin kautta. Vältä yliannostusta.  MELAtherm-näyttöön 

tulee viesti, kun neutralointikanisteri on vaihdettava.

37262  MEtherm 55 -neutralointiaine, 5 l

MEtherm 60  |  Huuhteluaine.

Huuhteluainetiiviste lääkinnällisten instrumenttien ja välineiden tahrattomaan kuivaustulokseen MELAt-

hermin loppuhuuhteluvaiheessa.

Annostus: 0,2-0,6 ml / l. Annos asetetaan kerran alkukäynnistyksen aikana ja tämän jälkeen annostus ta-

pahtuu täysin automaattisesti integroidun annostelumoduulin kautta. MELAtherm-näyttöön tulee viesti, 

kun huuhteluainepakkaus on vaihdettava.

37263  MEtherm 60 -huuhteluaine, 940 ml

 

MEtherm-puhdistusaineet MELATherm-pesukoneille
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vastaanoton suunnittelupalvelu

30 e
*24,19 e

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 yhteistyö-

kumppaneittemme kautta.  

Dentiro Dry Wipes Maxi
Nukkaamaton, iso pyyhintäliina
 

Materiaali on miellyttävän pehmeää ja kestävää. Koko 30 x 30 cm. 

37251 Dentiro Dry Wipes Maxi, liina,  40 kpl

37252 Dentiro Wipes -tölkki, medium T2, 1 kpl 

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

LEASINGRAHOITUS

KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

occ

Orocid-Multisept Plus 
Instrumenttien desinfektioon ja puhdistukseen
 

Voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa. Laaja vaikutusalue. Aldehyditön, 

fenoliton, ei sisällä korroosiota aiheuttavia komponentteja. Tukkupakkaus 4 x 2 l.

37608 Orocid-Multisept Plus, 2 litraa
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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 investointisi käyttöaikaa.  
Meiltä löytyvät laadunvarmistustyökalut hyvän kuvanlaadun ylläpitämiseen vastaanotolla. 

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT | hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille  

ja hygienialaitteilleortophantom- 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! 



kauppa.hammasvaline.fi
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Uutta verkkokaupassa!

Verkkokampanjat

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 saat 

automaattisesti 1 kpl  veloituksetta tavaratoimituksen mukana. 

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!
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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 vali-

taan paras joukkue. Myös paras scratch-tulos palkitaan. 

Osallistumismaksu on 50 euroa sisältäen golfkärryn, tulospalve-

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

pelaajaa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.8.2018 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtu-

mat tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

tai p. 050 310 8571.

Peruutuskulut 10.8.2018 alkaen 100 % tapahtuman hinnasta.

XXX Hammasväline 
Golf Open

Syvennä tietouttasi biofilmistä, 

välinehuollon prosesseista sekä 

käsi-instrumenteista 

ja ultraäänilaitteista 

 

Suun Terveys – 
Oral Health 2018 

STAL ry ja Hammasväline järjestävät maksuttoman luentokokonaisuuden 

kaikille suun terveydenhuollon hoitohenkilölle.  

Tule kuulemaan mielenkiintoisia luentoja biofilmistä, välinehuollon 

prosesseista, käsi-instrumenteista ja UÄ-laitteista hoidon toteutuksen 

apuna. Luennot pidetään Messukeskuksessa Suun Terveys 2018 

-tapahtuman ja Hammaslääkäripäivien yhteydessä. 

 

 
Torstai 22.11.2018  |  Messukeskus, sali 103 B

9.00–10.30 Tarinaa biofilmistä; EHL Petri Hippi 

10.30–11.00  Tauko

11.00–11.45  Käsi-instrumentit ja UÄ-laitteet hoidon 
  toteutuksen avuksi; tuotepäällikkö, SHG Anna Laaksonen

11.45–13.15 Lounastauko

13.15–14.45  Välinnehuollon prosessi ja aseptiikka; 

  TtM, SHG, sairaalahygieniahoitaja Nina Parkkila

14.45–15.15  Tauko 

15.15–16.00 Hygieniatuotteiden esittely; Kristiina Helminen, 

   KiiltoClean

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  www.stal.fi/denstal
Paikkoja rajoitetusti. Maksuton osallistuminen, mutta 

ilmoittautuminen välttämätön.

Yhteistyössä & 

Ammatilliset illat 2018  

    

27.9.2018 Oulu klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Arina

18.10.2018 Kuopio klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Puijonsarvi

OHJELMASSA 

Omahoitotuotteet ja tuote-esittelyt sekä luento  

Onnistunut jauhepuhdistus on suuhygienistin  
paras käyntikortti,  luennoitsijaSHG 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 

mukana myös TePen edustaja 

Ammatillista koulutusta 
suuhygienisteille, hammashoitajille 
ja alan opiskelijoille



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. 

European Carriere 
Symposium 2018

CEREC Advanced -kursseja
Kouluttajana HLL Marko Ahonen.

Hands-on-kursseilla jokainen pääsee 

suunnittelemaan 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

 

Juurihoidon 3D-laajennus  
12.9.2018  | Turku 
Luennoitsijana EHL Riikka Mattila. 

Juurikanavalaajennus kunnioittaa hampaan 

juurten omaa rakennetta ja muotoa. 2Shape-

juurihoitoneulat ovat joustavia ja niiden avulla 

saadaan kanavalaajennus tehtyä vääristämättä 

kanavan omaa kulkua. Oikein laajennettu 

juurikanava on tehokas ja vaivaton desinfioida 

sekä myös täyttää hyvin. Luennolla tutustumme 

2Shape-neulojen käyttötapaan ja ominaisuuksiin 

juurikanavalaajennuksessa sekä kuulemme 

EndoUltran käytöstä kanavahuuhtelun 

tehostamisessa. Tilaisuus on maksuton.

Kuitusilta ja väliosan esteettinen 
kerrostaminen sekä yksilöllinen 
kuitunasta  
27.9.2018  | Pori 
Luennoitsijana Mikko Salminen, GC Finland. 

Kurssin aiheina kuitusillan valmistaminen 

everStick C&B -kuidulla ja väliosan esteettinen 

kerrostaminen Essentia-muovilla sekä yksilöllisen 

kuitunastan valmistaminen everStick POST 

-kuidulla. Tilaisuus on maksuton.

Digitaalisen hammashoidon ilta  
27.8.2018  | Maarianhamina
Tule tutustumaan miten digitaaliset ratkaisut 

tehostavat ja helpottavat potilaittesi hoitoa. 

Käymme läpi vinkkejä digitaaliseen jäljentämiseen 

sekä keramian valmistamiseen vastaanotolla.

Tervetuloa mukaan tähän innovatiiviseen iltaan. 

Tilaisuuden esityskieli suomi, mutta tuki myös 

ruotsiksi. Tilaisuus on maksuton. 
 
Avaimia laadukkaaseen ja pitkäikäiseen 
paikkaushoitoon ja sementointiin  
Ovatko sidostamis- ja sementointi-

käytännöt muuttuneet? 
6.9.2018    | Kuopio 
11.9.2018  | Lappeenranta 
4.10.2018 | Turku 
Luennoitsijana Kari Pihlman. 

Kurssin aiheina yhdistelmämuovitäytteen 

sekundäärikaries – tekniikkavirhe, pysyvän sidoksen 

tekeminen eri materiaaleihin, epäsuorasti tehtyjen 

restauraatioiden irtoaminen – ongelmana sidos 

hampaaseen vai täytemateriaaliin sekä sidostami-

nen, kun  valokovettaminen ei onnistu. 

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

 

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


