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Puhtaus on turvallisuutta!
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Natures Tip | Crystal Tip |  s. 4–5
Top Dent |  desinfektioon s. 6–7

Kiilto |  välinehuoltoon, s. 8–9  
ECS indikaattorit |  laadunvalvontaan, s. 9 
DS DAC universal |  instrumenttihuoltoon, s. 11 
Melag  melatherm | metherm |  s. 12–13

 
Practipal | Hygovac Bio | s. 16–17
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EverSmile WhiteFoam | puhdistusvaahto, s. 33
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Hygienia & välinehuolto Tarjoukset voimassa lokakuun eli  1.–31.10.2018 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

Turvallista ympäristölle ja potilaalle.

Osa tämän päivän 

hygieenistä 

hammashoitoa.
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GREEN&CLEAN SK
Alkoholiton desinfektio spray 

 > lääkinnällisten laitteiden alkoholiherkille pinnoille

 > lyhyt vaikutusaika

 > pitkäaikainen teho

 > ei sisällä aldehydejä, fenoleja tai fosfaatteja

 > VAH listattu desinfektio aine

 > CE 0044

Mitä ovat aerosolit?
Hoidon aikana aerosolit leviävät potilaan 
suusta. Pisarat sisältävät verta, sylkeä ja 
muita jätteitä sekä mikro-organismeja. 
Hajontasäde on 2 m potilaan suusta.

Mikä on kriittinen alue potilaan suun  
ympärillä?
Kriittinen alue on 80 cm potilaan suusta.

Mitkä ovat infektiolähteitä vastaanotolla?
Hoitohenkilökunta, pinnat (hammas-
hoitoyksikkö), instrumentit, vesi

Mitkä hammashoitoyksikön materiaalit  
ovat alkoholille herkkiä?
keinonahka, pleksilasi, hoitoyksikön  
kahvat.

Lisätietoja www.metasys.com

...Tiesitkö?
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 Lokakuun EXTRA        Poimintoja 
 

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

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

Puhtauden puolesta...
Tämän lehden teema on hygienia ja välinehuolto. Syksyn flunssakausi 

muistuttaa, että hygieniaan kannattaa keskittyä. Suojautua ja suojata voi hyvin – 

laadukkain materiaalein ja oikeilla valinnoilla voit taata samalla myös potilaalle turvallisen hoidon.

Ympäristöystävällistä ja turvallisuutta  edustavat uudet  innovatiiviset "vihreän linjan" tuotteet, kuten  

100 %:sti biohajoava Natures Tip -ilma- ja vesiruiskun kärki (sivu 4) sekä Directan Hygovac Bio -tehoimun 

kärki (s.17). Molemmissa tuotteissa on panostettu hyvän käytettävyyden lisäksi biohajoavuuteen. 

 
Pintapuhdistus on rutiinia ja markkinoilla onkin lukuisa määrä erilaisin desinfektioaineita ja välineitä. Etsitkö 

jotain erityistä tai perustuotteita? Meiltä löydät erittäin laajan valikoiman, kuten kotimaiset Kiilto-tuotteet, 

Top Dent -hygieniatuotteet sekä muut  laatumerkit  – Metasys, OCC, Dürr. Tuotetukemme ja asiakaspalvelum-

me auttaa valinnassa. Näidenkin tuotteiden perustiedot, kuvat, käyttöohjeet ja käyttöturvatiedotteet löytyvät 

helposti verkkokaupastamme > kauppa.hammasvaline.fi  
 
Välinehuollossa laitteiden laaduntestaus on osa hyvää hygieniarutiina. Uutuutena taloudelliset ECS-indi-
kaattoritestit, joihin kannattaa tutustua (sivu 9). DAC Universalissa (sivu 11) huollat käsikappaleet kätevästi 

ja instrumenttien sterilointiin ja säilytykseen tuovat tehokkuutta MELAGin MELAstoreTray- ja -Box-lisätar-

vikkeet (sivut 12–13). Sivulta 21 löytyvät hyvät ohjeet American Eaglen XP-käsi-instrumenttien hoitoon. Kun 

valitset laatuvälineet ja huollat ne hyvin, niin ne myös kestävät pidempään.  

Hygienia- ja desinfektiotuotteiden valikoima muuttuu ja paranee jatkuvasti, joten kysy edustajiltamme ja asia-

kaspalvelustamme uutuuksista. 

Eipä aikaakaan kun Hammaslääkäripäivät ovat jo ovella ja esittelyssä viimeisimmät uutuudet. Nähdään Messu-

keskuksessa. Mutta sitä ennen nautitaan muutama hetki syksyn kuulaudesta ja ruskan värikylläisyydestä. 

Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Uutta laadunvalvontaan

ECS indikaattorit
Nyt saatavana ECSin indikaattoriliuskat, 

itiöampullit ja Bowie&Dick-testit. 

Lue lisää sivulta 9.

Uutta jauhepuhdistukseen

Kavo ProphyFlex 4 

Uudistunut ProphyFlex 4 nyt kätevässä 
aloituspakkauksessa. Hyödynnä uutuussetti. 
Lisää sivulla 22. 

Teroitusvapaat, kestävät

XP & Pro Thin
Nyt American Eaglen kaikki XP-teknologialla 

valmistetut teroitusvapaat ja kestävät käsi-

instrumentit erikoistarjouksessa, sivut 20–21.

Pintapuhdistukseen

OCC Dentiro Light 

Tehokas, käyttövalmis desinfektioliuos ja 

miellyttävän tuntuiset, isot  Dentiro Dry Wipes 

Maxi -pyyhkeet, sivulla 14.

Uutta  
EverSmile WhiteFoam

 
Puhdistaa ja raikastaa ortodonttiset kalvot,   
kirkkaat kiskot ja lusikat. Vetyperoksidia sisältävä 
kirkastava vaahto kotikäyttöön, sivulla 33.
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Tilaa lokakuussa
ilmainen näytepussi 
32894 Natures Tip Original, näyte, 6 kpl

32895 Natures Tip HP,  näyte, 6 kplYksinkertainen, likainen totuus on, että  autoklavoitavien kärkien sisään kertyy 

erilaista partikkelijäämää, mitä ei voi luotettavasti tuhota tai saada pois kärjen 

vaikeapääsyisen muotoilun vuoksi.  Et voi koskaan olla varma puhtaudesta.

NATURES TIP  on varmatoiminen, kertakäyttöinen vesi- ja ilmaruiskunkärki, 

ja siksi täysin hygieeninen ja turvallinen potilaalle. Se myös säästää vastaanoton 

välinehuollon kustannuksia. 

NATURES TIP  on myös ympäristöä säästävä. Valmistettu  täysin biohajoavas-

ta muovista (PLA). Se on 100 %:sti kompostoituva. Valmistusmateriaalit hajoavat 

veden, ilman, lämmön ja valon vaikutuksesta. Ei sisällä öljypohjaisia materiaaleja. 

Ainoa ilma- ja vesiruiskunkärki, joka on  

ASTM D6400 -sertifioitu. 

NATURES TIP  –  kertakäyttöinen ilma- ja vesiruiskun kärki 

>  100 %  – valmistettu täysin kompostoituvista materiaaleista

>  100 %  – käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja valmistuksessa

> 100 %   – valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista

>  matala hiilijalanjälki

Turvallista ympäristölle ja potilaalle.
Osa tämän päivän hygieenistä hammashoitoa.

NATURES TIP  |  2 mallia,  Original ja HP

HP -kärjen pituus on 65 mm, 2 ilmakanavaa. 

Original -kärjen pituus on 95 mm,  4 ilmakanavaa. 

Pakkauskoot 200 kpl ja 1000 kpl. 

 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100

SUOJAA YMPÄRISTÖÄSI.  
PIENENNÄ HIILIJALANJÄLKEÄSI.



5|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |  Lokakuun EXTRA

2 + 1 + 1 

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 15 kpl Original-kärkiä, 15 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 15 kpl, HP-kärkiä 15 kpl, 
valitsemasi adapterimallin sekä  pakkauksen ohjeineen.

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

Uusi adapterin O-Ring-
korjaussetti saatavana 
eri adaptereille. 

+ +Osta 2 x 1500 kpl  Crystal Tip -kärkiä, saat 

veloituksetta kaupan päälle valitsemasi yhden

adapterin ja O-rengas-setin (edun arvo 110 e).
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Poradesinfektio Top Dent
Pyörivien instrumenttien desinfiointiin. Aldehyditön 

ja fenoliton, 99 %:sti biohajoava  käyttövalmis liuos. 

Liotusaika bakteereille ja viruksille minimi 5 min ja 

sienille maks. 60 min. Älä huuhtele vedellä, anna 

kuivua. Vaihda liuos päivittäin käyttötason mukaan. 

Älä käytä alumiini-, vaski- kupari- tai värikoodatuille 

instrumenteille. Säilyvyys 3 v. 

33667 Top Dent poradesinfektio, pullo 2 l

Desinfektioaine 
Top Dent tehoimulle
Imulaitteiston puhdistukseen 1 krt/päivä. 

2 % käyttöliuos. pH 12.  

38371  Desinfektioaine tehoimulle, 

 pullo 1 l

Aspirator Cleaner 
Plus tehoimu
Puhdistus- ja desinfiointiainetiiviste imu-

laitteiston päivittäiseen puhdistukseen 

ja huoltoon. Voidaan käyttää märän linja, 

kuivan linjan ja semi märkä-/kuivalinjan 

imujärjestelmissä.    

33677 Aspirator Cleaner Plus, pullo 1 l

Jäljennösten 
desinfektioaine 
Top Dent
Valmis käyttöliuos jäljennösten 

desinfiointiin. Vaikutusaika 10 min.

38372  Jäjennösten 

 desinfektioaine, pullo 1 l 

Pesuaine ultraääni 
Top Dent Ultraclean
Soveltuu erityisesti ultraäänipesulaitteisiin. 

Voidaan käyttää myös käsinpesuun.  

Myös metalli- ja muovipinnoille. Luontoystävällinen. 

Tiiviste. Tiivisteen pH 11,4.

38373 Pesuaine Ultraclean Top Dent, pullo 1 l

Pesuaine ultraääni 
Top Dent Ultrasonic
Tiiviste. Entsymaattinen, germisidinen toiminta, 

syövyttämätön. Käytä 3 % liuosta. Työskentely-

aika: min. 15 min ja valmistajan ohjeen mukaan. 

Vaihda liuos päivittäin käyttötason mukaan. 

Huuhtele instrumentit ennen lopullista 

desinfiointia/korkean tason desinfiointia.

33669 Ultrasonic Top Dent, pullo 2 l

Top Dent 

Edulliset  tuotteet vastaanotoille
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Helix-testi Top Dent
B-luokan autoklaaveille. 

Pakkauksen laite riittää 250 

käyttökertaan, mukana  

250 indikaattoriliuskaa. 

36700  Helix-testi

Sterilointiletkut Top Dent
Sterilointiletku rullassa. Rullan pituus 200 m. 

35141  50 mm

35142  75 mm

35143  100 mm

35144  150 mm

35145  250 mm

Öljy Top Dent
Öljy kulmakappaleiden ja tur-

biinien hoitoon,puhdistukseen 

ja voiteluun. 

84011  Hoitoöljy ,500 ml

Sterilointipussit 
Top Dent
Pakkauskoko 200 kpl.

36073  50 x 250 mm 

36074  75 x 250 mm 

36078  75 x 300 mm 

36079  100 x 300 mm

36075  150 x 250 mm 

36076  250 x 500 mm 

36077  200 x 55 x 500 mm 

Sterilointipussi 
itsekiinnittyvä 
Top Dent
Pakkauskoko 200 kpl. 

38415  135 x 260 mm

38416  135 x 280 mm

38418  305 x 430 mm

38411  57 x 130 mm

38412  70 x 260 mm

38413  90 x 165 mm

38414  90 x 260 mm

38417  155 x 260 mm

2,80 e
*2,26 e

Käsivoide  
Top Dent
Käsivoide kuivalle ja herkälle 

iholle. Rauhoittaa, kosteuttaa 

ja ravitsee ihoa. Sisältää 

kookos- ja palmuöljyä. 

Mieto tuoksu.

32135 Käsivoide Top Dent

 50 ml

TOP DENT
-tuoteperhe 

laajenee ja uudistuu 

koko ajan. 

Se koostuu 

laadukkaista ja 

kohtuuhintaisista 

hammaslääkäri-

vastaanotoilla 

käytettävistä 

tuotteista. 

Lataa uusin TOP DENT-tuoteluettelo 

kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi 

TOP DENT- hygieniataulukon voit tilata asiakaspalvelustamme, 

p. 010 588 6100 tai ladata kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi

* Arvonlisäveroton hinta



KIILTO YHTEISTYÖSSÄ

HAMMASVÄLINEEN KANSSA
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31 e
*25 e

19,90 e
*16,05 e

95 e
*76,61 e

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

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

ECS Ec Steam, lk 4 | indikaattoriliuska

Väriä muuttava kemiallinen indikaattoriliuska. Indikaattori 

seuraa, että autoklaavin sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat 

olosuhteet (sterilointilämpötila ja aika) höyrysteriloinnin aikana 

121 ja 134  asteessa. 

32843  ECS Ec Steam, lk 4, liuska,  2 x 250 kpl

 

ECS Ec Steam, lk 5 | indikaattoriliuska

Väriä muuttava kemiallinen indikaattoriliuska. Indikaattori 

seuraa, että autoklaavin sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat 

olosuhteet (sterilointilämpötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn 

läsnäolo) höyrysteriloinnin aikana 121 ja 134 asteessa. 

32846  ECS Ec Steam, lk 5, liuska, 250 kpl 

ECS Bio-Check  | itiöampulli

Biologinen indikaattori on  suunniteltu valvomaan erityisesti

esityhjiö-höyrysterilointimenetelmiä 121–134 °C: ssa. 

32844  ECS Bio-Check, itiöampulli, 20 kpl

ECS Ec Prion, lk 6 | indikaattoriliuska

Väriä muuttava kemiallinen indikaattoriliuska. Sequential indi-

kaattorit reagoivat vaiheittain sterilointiparametreihin (steriloin-

tilämpötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn läsnäolo/laatu) höyrys-

teriloinnin aikana 134 asteessa 18 min. Luokan 6 indikaattori seuraa 

korostetusti etenkin höyryn laatua. 

32842 ECS Ec Prion, lk 6, liuska, 250 kpl

ECS Ec Steam Bowie&Dick Pack
Kertakäyttöinen Bowie & Dick -testipakkaus. Testi on suunniteltu 

tarkastelemaan epäsuorasti laitteen suorituskykyä steriloitavien 

materiaalien ollessa kosketuksissa sterilointiaineen (höyry) kans-

sa. Soveltuu höyrysterilointisykleihin 134°C: n lämpötilassa 3,5 

minuutin ajan. 

32845  ECS Ec Steam Bowie&Dick Pack, 20 kpl

uudet indikaattoritestit

55 e
*44,35 e

85 e
*68,55 e

80 e
*64,52 e

42 e
*33,87 e

42 e
*33,87 e

* Arvonlisäveroton hinta

Uutta!
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6 | Dokumentointi
Printterit
Melag MelaFlash
CF Card Printer
CF Card Reader

5 | Sterilointi
Autoklaavit
Melag Vacuklav 44B+
Melag Cliniklav 45
Melag 31B+, 23B+, 24B+

Top Dent Helix-testi
Instrumenttikasetit
MELAstore-Box 100

MELAstore-Box 200

3 | Huolto
Öljyämislaitteet
KaVo Quattrocare Plus
Öljyt 
KaVo Spray 2112A
Sirona T1 Spray 
 
Öljy Top Dent
Kulmakappaleiden 
ja turbiinien hoitoon, 
puhdistukseen 
ja voiteluun

Tilaa ilmainen huoltopussi!
instrumenteille ja Crystal Tip -adaptereille.

tilaukset: huolto@hammasvaline.fi

tai puh. 010 588 6300

Pesukoneet
Franke Deko 25C
Franke Deko 260C
Franke Deko 2000C
Melag Melatherm 10

4 | Pussitus
Kuumasaumaajat
Melag MelaSeal
Sirona Nitraseal
Dürr Dental Hygopack

Meiltä saat kaikkiin käsittelyvaiheisiin 

tarvittavat oheistuotteet, kuten 

pesuaineet, desinfektioaineet, öljyt 

ja sterilointipussit.

Ultraäänilaitteet
Coltene  Biosonic UC 125

Instrumenttikasetit
MELAstore-Tray 50
MELAstore-Tray 100

1 | Esikäsittely
Tarvittaessa instrumenttien desinfiointi ja turvallinen säilytys 
ennen pesua: käsi-instrumentit, kulmakappaleet, turbiinit.

Instrumentti desifektioaine Top Dent  
Käsi-instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin. 

Kiilto Hydragel | Suojageeli instrumenteille.

Instrumenttien käsittely

DAC Universal
Puhdistaa, öljyää ja steriloi

2 | Pesu, desinfiointi

* Arvonlisäveroton hinta



11|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Lokakuun EXTRA 

Kätevä, helppo, nopea!

DAC Universal
Nopea ja vaivaton. Pesee, öljyää ja steriloi – kaikki samassa.

Vaihda vanha DAC instrumenttien huoltolaitteesi uuteen DAC Universaliin.

Laite on uusiutunut viimeisen kahden vuoden aikana ja lukuisat tekniset 

parannukset ovat tehneet siitä entistä suorituskykyisemmän ja luotettavan.

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

Uusi käyttöliittymä. 
Selkeä näyttö!

Uuden DAC Universalin löydät 
vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  p. 010 588 6200

Uusi kansimalli myös 
ultraääni-instrumenteille!
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Deko 2000 EC
DEKO 2000 -sarjan pesu- ja desinfektiokoneet 

on tarkoitettu suurten hammaslääkärivastaan-

ottojen sekä terveyskeskusten välinehuoltoon. 

DEKO 2000 käyttää tilan tehokkaasti, sen tarvit-

sema lattiapinta-ala on vain 800 x 710 mm. 

Sen korkeus on 1970 mm ja lastauskorkeus 

850 mm. Vakiotoimitukseen kuuluu 2 pesuta-

soa, 3 pyörivää pesuria sekä tehokas pesuaine-

pumppu. DEKO 2000 ECXK on kuivaava läpian-

tomalli. DEKO 2000 ECK on kuivaava desinfioiva 

instrumenttipesukone.

89141 Deko 2000 ECXK

89912 Deko 2000 ECK

Deko 260 EC
Kotimainen, nopea ja tehokas pesukone. 

Hyvän kokoinen, paljon lisävarusteita ja 

hammashuollon tarpeisiin kehitetyt korit. 

Selkeät kytkimet ja merkkivalot. 

Edistyksellinen PLC-ohjauslogiikka.

Vakiovarusteina 3 pyörivää pesuria. Tehokas 

kiertovesipumppu sekä pesuainepumppu. 

Pesuaineen määrän ja annostelun valvonta 

mahdollista. Suomenkielinen käyttöliittymä. 

Pesutila (KxLxS): 672 x 590 x 525 mm

Ulkomitat (KxLxS): 650 x 625 x 1850 mm

Paino 180 kg. Tilavuus 208 litraa. 

Kaikki rakenteet ruostumatonta terästä.

89910 Deko 260 EC

Melag Vacuklav 44B+
Evolution
Uusi DRYtelligence-kuivaus!
Kuorman mukaan automaattisesti säätyvä 

kuivausaika. Nopeuttaa välinehuoltoa! 

Oikea valinta, kun haluat laatua ja tarkkuutta. 

• automaattinen ovi

• selkeä värinäyttö ohjelmien valintaan

• kammiotilavuus 22,6 litraa 

• tarjottimineen maksimi 9 kg instrumentteja  

ja maksimissaan 2,5 kg tekstiilejä 

•  esi- ja jälkityhjiö, 5 käyttöohjelmaa,  

2 testiohjelmaa 

• ulkomitat: 45 x 50 x 68 cm

MELAstore-Tray ja -Box-tarjotinten avulla hoidat 

kätevästi pesun + steriloinnin + instrumenttien 

säilytyksen käyttövalmiina. 

MELAstore-Tray: saat  12 x 
enemmän pesukoneeseen

MELAstore-Box: saat  4 x 
enemmän autoklaaviin

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

1.  Aseta instrumentit 
MELAstore-Tray-
pesutarjottimelle.

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

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

MELAstore-Tray 50  |  MELAstore-Tray 100  | 

MELAstore-Box 100 | MELAstore-Box 200

* Arvonlisäveroton hinta
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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 neste-

tiiviste) 

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 puh-

distuksen 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 MELAther-

min loppuhuuhteluvaiheessa.

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

tuu 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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6 e
*4,84 e

6 e
*4,84 e

49 e
*39,51 e

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 

occ

Dentiro Light
Käyttövalmis liuos pintapuhdistukseen
 

Käyttövalmis alkoholipohjainen liuos ei-invasiivisten 

lääkintälaitteiden desinfektioon ja puhdistukseen. Tuoksuton. 

Pullot tukkupakkauksena 6 x 1 l

37601 Dentiro Light, kanisteri 5 l

39539 Dentiro Light, pullo 1 l

Oromed Viruderm
Tehokas, nopea, laajakirjoinen

Täysin virusidinen ja nopeavaikutteinen 

käsidesinfiointiaine. Sopii käsien ja 

kyynärvarsien hygieeniseen (hiero käsiin 

30 sekunnin ajan) ja kirurgiseen (hiero 

käsiin 90 sekunnin ajan) desinfiointiin. 

Tehoaa norovirukseen 15 sekunnissa. 

Patentoitu koostumus auttaa ylläpitämään 

ihon kosteustasapainon ja se sopii kaikkein 

herkimmällekin iholle. 

Ei sisällä hajusteita tai väriaineita 

36310 Oromed Viruderm, 500 ml 

Duni  |  Kertakäyttötarjotin 
Kertakäyttöiset, pahviset tarjottimet potilastyöhön. Väri valkoinen. Kevyt, 

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

Pakattu laatikkoon, jossa 3 x 50 kpl pusseja.

31566 Duni-kertakäyttötarjotin, 150 kpl

Helptray |  Kertakäyttötarjotin 
Nesteenkestävä, kevyt ja jämäkkä hoitotarjotin. Tarjottimessa on 

ergonominen otereuna, liukuesteet pohjassa (pohjan rakenne pitää 

tarvikkeet paikoillaan) sekä tarvikelokerot sivuissa. 

Sopii mitoitukseltaan muun muassa hammas  hoidon 

kaapistoihin ja yksiköihin. Toimenpiteissä, joihin ei liity 

kontaminaatio-vaaraa, tuote voidaan 

puhdistaa ja käyttää uudelleen. 

Hyvä kemikaalien kesto (suositellaan 

kemikaalikohtaista testaamista).

30976 HelpTray, tarjotin, 

 muovi 28 x 18, 50 kpl

PET Monotray  |  Kertakäyttötarjotin 
Muovinen, valkoinen kertakäyttötarjotin. 

Koko 28 x 18 cm. Valmistettu 100 % kierrätettävästä 

PET-muovista. Voidaan kierrättää energia- tai 

sekajätteenä. Paikat 10:lle instrumentille, 

3 lokeroa sekä upotukset esim. 

sidosaineelle tai fluorille. 

30646 PET Monotray, tarjotin, 

 muovi, 50 kpl

OCC kehittää ja parantaa 
tuotteidensa laatua jatkuvasti 

Syksyn aikana tulossa  
neljä tuttua, uudistettua  
Oro Clean Plus ja Oro Clean Liquid  
-tuotetta parannetulla 
tuotekoostumuksella ja 
laajakirjoisella teholla. 

Näiden tuotteiden vaikutusajat 
lyhentyvät ja ne ovat entistä 
tehokkaampia.

Lisätietoja  
 

asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100

* Arvonlisäveroton hinta

10 e
*8,06 e

59 e
*47,58 e
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37283  Vista-Tec Clipon, suojavisiiri silmälaseihin, 2 + 5 kpl

37284  Vista-Tec 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

Suojavisiirit
38858 Suojalas sangat+clear visiiri, 20+20 kpl

38859 Suojalas sangat+tumma visiiri, 20+20 kpl

38860 Suojalasit clear visiiri, 50 kpl

38861 Suojalasit tumma visiiri, 50 kpl

Suojalasit 
39729 Suojalasit kirkkaat Uvex Pheos,   1 kpl

39730 Suojalasit kirkkaat Uvex i-3, 1 kpl

84999 Suojalasit kirkas/valk, 1 kpl

39731 Suojalasit tummat, Uvex X-trend, 1 kpl

85011 Suojalasit tummat Uvex astro, 1 kpl

AstroClean 
Suojalasien desinfiointispray
32884 puhdistusspray, 250 ml

Mira-Duo  Käsipeili
31391  Potilaspeili, 2-puolinen, 

 halkaisija 13 cm



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.

MAgazine_Endo_PractiPal_Calasept_FI.indd   1 2018-09 

Ammattimainen puhdistus 
ProphyCare®

Directan ProphyCare® Prophy Paste - ainutlaatuinen 
lohkeilematon, homogeeninen koostumus ei kuivu, 
nesteydy eikä separoidu. Paksut plakkikerrokset ja 

värjäytymät poistetaan helposti, ja hoidon jälkeen suuhun 
jää raikas ja pehmeä mintun maku. 

4+1

5051-2018-09_ProphyCare_DirectaDentalGroup_FI.indd   1 2018-09-11   14:22:04

Hygovac Bio  |  Tehoimunkärki

Fossiilivapaa tehoimunkärki, joka on valmistettu biopohjaisesta 

polyeteenistä (PE). Lyhyt tehoimunkärki (95 mm) sopii erinomai-

sesti 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

PractiPal  |  Poratelineet

PractiPal poratelineessä tilaa 7:lle kulmakappalekiinnitteiselle 

(W) ja 8:lle turbiinikiinnitteiselle (FG) poranterälle. 

30572 Porateline PractiPal, sininen, 1 kpl

30580 Porateline PractiPal, lila, 1 kpl

39366 Porateline PractiPal, punainen, 1 kpl



HYGOVAC PÄHKINÄNKUORESSA

• Hehtaari maata (jalkapallokentän suuruinen peltoala) tuottaa 82,5 tonnia sokeriruokoa
• 82,5 tonnista sokeriruokoa saadaan 7 200 litraa etanolia, ja siitä puolestaan kolme tonnia 

Green PE -polyetyleeniä
• Kolmesta tonnista Green PE -polyetyleeniä saadaan 1,2 miljoonaa Hygovac Bio

-imukärkeä tai 1,5 miljoonaa lyhyempää Hygovac Bio imukärkeä
• Brasiliassa kasvatetaan 200 000 tonnia Green PE -bioetyleeniä joka vuosi
• Etanolin tuotantoon kasvatettava sokeriruoko vie tällä hetkellä 4,6 miljoonaa hehtaaria 

viljelysmaata, mikä on vain 1,5 % peltokasvien viljelyalasta Brasiliassa
• Green PE -polyetyleenin tuotannossa syntyy tavalliseen muoviin nähden 80 % vähemmän 

hiilidioksidia
• Green PE on sekä uusiutuvaa että kierrätettävää materiaalia
• Sokeriruoko sitoo kasvaessaan 3,09 kiloa hiilidioksidia jokaista tuotettua polyetyleenikiloa 

kohti, ja materiaalin hiilijalanjälki on siksi lähellä nollaa
• Sokeriruoko voi auttaa entistämään maaperää ruokoviljelmää ympäröivillä alueilla. 

Lähde: Censo IBGE 2006 & UNICA & Braskem

ka-aineista. Sen lisäksi, että Orsing valmistaa nyt täysin 
fossiilittomia imukärkiä, lisääntynyt ympäristötietoisuus on 
saanut yhtiön parantamaan myös tuotteidensa pakkausma-
teriaaleja.

Lyhyemmät imukärjet
Hygovac Bio imukärkiä on saatavilla kahdessa eri pituu-
dessa. Näin käyttäjä pystyy valitsemaan pituuden, joka sopii 
kulloiseenkin hoitotoimenpiteeseen. Imukärjen halkaisija on 
silti aina muuttumaton ja imukapasiteetti sama kuin aikai-
semmissakin HygoVac-tuotteissa. Lyhyempi malli on 95 mm 
pitkä, ja sen avulla suuhygienisti tai hammaslääkäri pääsee 
työskentelemään ongelmitta silloinkin, kun hänellä ei ole 
hammashoitajaa apunaan. Lyhyemmän kärjen valmistuk-
seen kuluu vähemmän materiaalia, ja tuote vie vähemmän 
tilaa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Käyttämällä sokeriruo’osta valmis-
tettua polyetyleeniä Orsing vähentää 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja 
auttaa säilyttämään maapallon 
tulevia sukupolvia varten.

VILJELMÄT
Sokeriruokoviljelmät, joista HygoVac Bio 
-imuputkien materiaali on peräisin, sijaitsevat 
Brasilian eteläisessä keskiosassa sekä koilliso-
sassa, yli 2 000 kilometrin päässä Amazonin 
sademetsästä. Viljelmät eivät siis vaikuta 
sademetsiin tai globaaliin ruoantuotantoon. 
Sokeriruo’on viljelemiseen varattujen alueiden 
laajentamisesta päättää Sugarcane Agroe-
cological Zoning, paikallisen liittohallituksen 
vuonna 2009 perustama sääntelyjärjestelmä, 
joka estää viljelyn korkean biodiversiteetin 
alueilla. Polyetyleenin tuotannossa käytetty 
etanoli ostetaan eri toimittajilta, jotka valitaan 
etanolin tuottajia koskevien käytännesääntöjen 
mukaisesti. Säännöt muistuttavat toimittajia 
noudattamaan brasilialaista lainsäädäntöä ja 
vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Orsingin 
Hygovac Bio -imuputkien tuotannossa käyte-
tään ainoastaan sellaisilta toimittajilta hankittua 
raaka-ainetta, jotka seuraavat tarkasti näitä 
sääntöjä

Lähde: Braskem

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja maapallon ilmaston 
lämpenemisen hillitsemiseksi on tärkeää vähentää fossiilis-
ten raaka-aineiden käyttöä ja kasvihuonekaasujen pääsyä 
ilmakehään. Kun tuotteiden ja pakkausmateriaalien val-
mistuksessa käytetään biopohjaista polyetyleeniä, ilma-
kehän hiilidioksidipitoisuus pienenee, mikä on maapallon 
tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien kannalta merkittävä 
asia.

100 % biopohjainen polyetyleeni
Hygovac Bio on kokonaan biopohjaisesta polyetyleenistä 
valmistettu imukärki. Biopohjainen polyetyleeni on puoles-
taan tehty kokonaan sokeriruo’osta (Green PE). Toisin kuin 
perinteisen polyetyleenin tuotannossa käytetyt fossiiliset 
raaka-aineet – öljy ja maakaasu – sokeriruoko on täysin 
uusiutuva materiaali. Koska muoviroska on valtava ongelma 
joka puolella maailmaa, Orsing haluaa myös varmistaa, että 
sokeriruo’osta valmistettu materiaali on täysin biohajoavaa. 
Kun biopohjainen materiaali tuotteen elinkaaren lopussa 
kierrätetään, siitä vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin 
mikä sokeriruokoa viljeltäessä käytettiin. Näin hiili kiertää, 
ja hiilijalanjälki pienenee.

Matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta on tärkeää, että 
jatkossa myös muovituotteet tehdään uusiutuvista raa-

Hygovac Bio
Uusi fossiiliton imukärki 
kestävään tulevaisuuteen
Hammastarvikkeiden valmistajat voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen merkittävällä 
tavalla vähentämällä kasvihuonepäästöjä omassa tuotannossaan. Johtava imulaitteiden 
valmistaja, ruotsalainen Orsing, ilmoitti aiemmin tänä vuonna tuovansa markkinoille fos-
siilittoman imukärjen, joka on valmistettu kokonaan uusiutuvista lähteistä.

®

KUINKA HYGOVAC® BIO 
ON TUOTETTU? 

Sokeriruoko sitoo 
hiilidioksidia 
ilmakehästä 

CO2

CO2
O2

O2

Fermentointi- ja 
tislausprosessis-
sa siitä tehdään 
bioetanolia 

Etanoli käytetään bio-
pohjaisen polyetyleenin 
(Green PE) tuotantoon 

Biopohjaisesta poly-
etyleenistä valmist-
etaan lopullinen tuote 
(Hygovac Bio)

Tuote menee 
kulutuskäyttöön

Green PE on 100-
prosenttisesti 
kierrätettävä materiaali

Kun tuote poltetaan, 
siitä vapautuu sama
määrä hiilidioksidia
takaisin ilmakehään, ja
hiili jää kiertämään

Uutta!
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Uutta!

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

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!

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

Loser E-Z ID  Merkkausteippi 

E-Z ID -merkkausteippi katkokelassa instrumenttien mer-

kitsemiseen. Kestää autoklavoinnin 136°C ja konepesun 

desinfioivassa pesukoneessa. Kelassa 3 m. 
 

36337 pinkki

36337 harmaa

36339 lime

36340 lila

36341 vaaleansininen

Steriking Sterimarker
Merkitsemiskynä
Sterilointipussien merkintäkynä pysyvään merkitsemiseen. 

Kynän muste on erikoismustetta, joka kuivuu heti. 

33615 Steriking Sterimarker, merkkauskynä, 

 musta, 1 kpl

Turvallinen leikkausveitsi 
Veitsessä läpinäkyvä turvasuojus, joka on helppo avata 

käyttöä varten ja lukita yhdellä kädellä käytön jälkeen. 

Ehkäisee viilto- ja pistotapaturmia. 

30810 BBraun leikkausveitsi, turva,  
30811 BBraun leikkausveitsi, turva,  
30812 BBraun leikkausveitsi, turva,  
30813 BBraun leikkausveitsi, turva, 

*3,95 e
4,90 e

*14,52 e
18 e
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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 

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

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

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

Allergikoille
everCare nitrile pf
 
Kiihdytinvapaat nitriilikäsineet

Soveltuu erityisesti henkilöille, jotka ovat herkistyneet 

nitriilikumille, ei sisällä luonnonkumia. Limenvihreä, joustava 

ja puuteriton käsine, ei mikrokarhennusta sormenpäissä – 

hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Suojaa erinomaisesti 

laajalta kemikaalivalikoimalta. Täyttää EN 455- ja EN374:3-

vaatimukset.  

30898 Evercare XS, 150 kpl 

30899  Evercare S, 150 kpl 

30621 Evercare M, 150 kpl 

30622 Evercare L, 150 kpl

Omnia  
leikkausliinasetit

Steriilit leikkausliinasetit
31507 Omnia Implant, steriili leikkausliinasetti

31506  Omnia Dental, steriili leikkausliinasetti

* Arvonlisäveroton hinta

*13,63 e
16,90 e



XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

TM

TM

30815  | aesbjtxpx

30814  | aesm23txpx

30816  | aecb5-6txpx

30817  | aega1-2txpx

30818 | aega7-8txpx

30819 | aega13-14txpx

30820 | aega15-16txpx
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14 e
*11,29 e

instrumentit

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Pro Thin -instrumenteissa on ohuempi terä ja kevyempi varsi, jotka lisäävät tuntoherkkyyttä 

työskennellessä. Ne ovat teroitusvapaita XP-instrumetteja ja terän malli pysyy muuttumattomana 

kerrasta toiseen.  Pro Thin-instrumentit sopivat erinomaisesti syviin ja ahtaisiin ientaskuihin 

sekä tiukkoihin hammasväleihin.

Huipputerävät ja ohuet ProThin -instrumentit 
saat joko kiinteävartisina tai vaihtokärkinä. 

Ne sekä vaihtovarret ja kiristimet löydät 

verkkokaupastamme kauppa.hammasvaline.fi  
tai kysy lisää asiakaspalvelustamme,  p. 010 588 6100 

EagleLite-vaihtovarsi, useita värejä.

M23 Pro Thin
30814 Sirppi ohut M23TXP Pro Thin, sininen, 1 kpl

Black Jack Pro Thin
30815 Sirppi Black Jack Pro Thin, musta, 1 kpl

Barnhart Pro Thin
30816 Kyretti Barnhart 5-6 Pro Thin, 1 kpl

Gracey Access 1-2 Pro Thin
30817 Gracey Access 1-2 Pro Thin, lila, 1 kpl

Gracey Access 7-8 Pro Thin
30818 Gracey Access 7-8 Pro Thin, vihreä, 1 kpl

Gracey Access 13-14 Pro Thin
30819 Gracey Access 13-14 Pro Thin, sininen, 1 kpl

Gracey Access 15-16 Pro Thin
30820 Gracey Access 15-16 Pro Thin, oranssi, 1 kpl

4 + 1
Pro Thin on valmistettu XP-teknologialla  kuten ja  niitä  voi käyttää toistuvasti 

ilman teroitusta.  XP-instrumentit säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja raken-

teensa koko instrumentin käyttöiän ajan.

* Arvonlisäveroton hinta



Astek
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Uutuus!Teroitusvapaat XP-instrumentit ovat olleet 

käyttäjien suosikkeja pitkään – jo yli 10 vuoden ajan. 

Nyt erikoistarjouksena 
kaikki  XP-instrumentit  

Millaisen instrumentin sinä haluat? 
Tutustu American Eaglen laadukkaaseen ja laajaan valikoimaan, ja lataa viimeisin 
tuoteluettelo kotisivuiltamme  www.hammasvaline.fi/ Tuotteet / Tuoteluettelot 

Tässä ohjeet XP-teknologialla valmistettujen instrumenttien käyttöön ja hoitoon. 

XP-intrumenttien käyttö 
•   XP-instrumentit ovat teräviä, joten käsittele varoen; mitä terävämpi reuna sitä ohuempi terä.

•   Poista hammaskivi kevyesti 4–6 vedolla hampaan pinnalta.

•   Älä murra hammaskiveä.

•   Älä käytä ylimäärien, amalgaamin tai yhdistelmämuovin työstämiseen.

 
XP-instrumenttien hoito-ohje

Seuraavat ohjeet lisäävät XP-instrumenttien käyttöikää ja suorituskykyä.

•   Käytä instrumenttikasetteja puhdistuksen ja varastoinnin aikana.

•   Testaa instrumentin terävyys säännöllisesti AEI-testipuikon avulla (tuotero 39701).

•   Puhdista instrumentit viipymättä ultraäänipesulaitteessa, suositus 20 min. 

•   Erottele XP-instrumentit muista instrumenteista ennen puhdistusta/sterilointia.  

AEI ei suosittele erilaisten metallien sterilointia yhtä aikaa.

•   Käytä *pH-neutraalia pesuainetta.

•   Huuhtele instrumentit vedellä ultraäänipuhdistuksen jälkeen.

•   Kuivaa instrumentit ennen sterilointia.

•   Älä käytä klooripitoisia tai happamia puhdistusaineita. 

•   Autoklavoi instrumentit. Noudata laitteen valmistajan suosituksia.

•   Kuivausohjelma on sallittu instrumenteille. 

•   Kuivaa instrumentit huolellisesti ennen varastointia.

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

4 + 1

*Liian emäksinen pesuaine voi 

aiheuttaa kosmeettista haittaa 

XP-instrumenttien pintaan, mm. 

värjäytymiä tai ruosteelta näyttä-

viä pilkkuja. Ajan mittaan nämä 

jäämät aiheuttavat korroosiota 

instrumenttiin.
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3 + 1

340 e
*274,19 e

1 150 e
*927,42 e

KaVo SMARTmatic
Käsikappaleet  profylaksiaan 

Kolme Smart-käsikappalemallia ennaltaehkäisyyn:

KaVo SMARTmatic PROPHY S31

KaVo SMARTmatic PROPHY S33

KaVo SMARTmatic S53

Hyödynnä SMARTmatic
instrumenttitarjous  

UUTUUS!
Prophy-paketit
erikoishintaan 

KaVo Kerr 

Prophy Box 
PROPHYflex 4 
tarjouspakkaus erikoishintaan   1 200 e
sisältää: 

KaVon uuden PROPHYflex 4 -jauhepuhdistimen
- valintasi mukaan joko Lime, Flamingo tai Wave

tarvikkeita: 

KaVo PROPHYpearls neutral (80 pussia) -jauhehelmiä

KaVo PROPHYpearls Selection (80 pussia, valikoima) -jauhehelmiä

Kerr OptiView Small Kit (2 kpl) -suunaukipitäjä

Kerr OptiView Standard Kit (2 kpl) -suunaukipitäjä 

KaVo Kerr 

Prophy Box Perio 
for PROPHYflex 4 
tarjouspakkaus erikoishintaan 340 e
sisältää: 

KaVo PROPHYflex 4 Perio Kit

KaVo PROPHYflex Perio Powder

Kerr Perio Probe (2 kpl)

Flamingo, punainen 

(1.013.5080)

Lime, vihreä  (1.013.5079) 

Wave, tummansininen 

(1.013.5078) 

* Arvonlisäveroton hinta

* Arvonlisäveroton hinta
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DryMasq  |  Kasvosuoja

Kertakäyttöinen kasvosuoja, joka suojaa potilaan kasvot roiskeilta 

esim. jauhe- ja pastapuhdistustoimenpiteissä. Suojaa koko kasvot 

kerralla ja helpottaa työskentelyä. 

Suoja on ohutta, läpikuultavaa ja vettähylkivää materiaalia, joka on 

valmistettu Polypropeenista. Potilaan on helppo hengittää ja nähdä 

suojan läpi. 

Yksi koko, jota voi säätää potilaan kasvoihin

 sopivaksi korvien taakse tulevien aukkojen avulla. 

36319 DryMasq-kasvosuoja, 50 kpl

59 e
*47,58 e

Markkinoiden laajin 

kärkivalikoima! 

newtron P5 xs B-Led
Täydellinen hammaskivenpoistolaite 

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

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

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

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

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

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

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

menpiteisiin. Steriloitavat värikoodatut avaimet helpottavat kärkien tehoalueen määritystä.  

Sisältää kärjet 1, H3 ja endoviilat K15/25 mm



*2,02 e
2,50 e

Plackers
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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.

Pakkaus sisältää 

• henkilökohtaiset valkaisulusikat

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

• säilytysrasia valkaisulusikoille sekä selkeät käyttöohjeet

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 esitteelle, 1 kpl

Healthy Smile
Tilaukset ja lisätiedot 
asiakaspalvelustamme 

p. 010 588 6100

Aina mukana!

Plackers Micromint 
Hammaslankain

Hammaslankain, jossa pyöreä ohut Tuffloss-lanka. Raikastava 

mintun maku. Taitettava varsi, jossa hammastikku päässä. 

Pakkauksessa 12 lankainta sekä kätevä säilytys- ja matkakotelo.

33140 Hammaslankain Plackers Micromint, 

 12 kpl + kotelo

Healthy Smile 2/3
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*44,35 e
55 e

*8,06 e
10 e

*129,03 e
160 e

3 + 1 Osta 4 pakkausta FGM:n Whiteness Perfect 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 jäl-

keen. Uudenlainen katalysti, jossa stabiili emäksinen pH ja kalsium 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. 

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

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 esitteelle, 1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

Healthy Smile 2/3



4 3 
Osta

maksa4 3 
Osta 

maksa 

Terveemmille  
IKENILLE

PAROEX®

Klooriheksidiini kaikkiin  
tarpeisiin!

0,12% CHX + CPC 
SUUVESI & GEELITAHNA

-lyhytaikaiseen käyttöön

4 3 
Osta 

maksa 

0,06% CHX + CPC 
HAMMASTAHNA

Alhainen klooriheksidiini-
pitoisuus, päivittäiseen käyttöön

- aivan kuin tavallinen hammastahna

PAROEX® SOFT-PICKS®

ADVANCED

Todella puhtaat 
hammasvälit!

SunstarGUM.fi

Hammasväline annons A4 liggande sept FI. 2018.indd   1 2018-09-17   08:39



Komet

26 e
*20,97 e

34 e
*27,41 e

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

Rajoitettu erikoiserä! 
Saatavana vain Hammasvälineestä. 
Kysy lisää, p. 010 588 6100

Komet poratelineet
Tukeva metallinen porateline kestää steriloinnin ja poranterät 

pysyvät paikoillaan pesun ja kuljetuksen aikana. Erinomainen 

esimerkiksi ulkoistettuun välinehuoltoon.

A100S
35070 10 paikkaa FG- ja 5 W-kiinnitteisille poranterille. 

 Poran pituus enintään 25 mm. 

 Alumiinia.

9933L3 
35982  12 paikkaa FG-tai W-kiinnitteisille poranterille. 

 Poran pituus enintään 28 mm. 

 Telineen koko 61 x 45 x 30 mm.



valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+

Your Smile. Our Vision.

5 mm
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Täytä, 
täppää, 
valmis

•  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

Kokeile ja hyödynnä 
tarjouksemme!

Nopea ja helppo 

yhdistelmämuovi 

taka-alueen 

täytteisiin

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.



Enhance®
 

Finishing System

Osta kolme  

Enhance® refilliä,  

saat veloituksetta  

Enhance mini refillin.

Karhea tarvittaessa, sileä jos niin haluat. 
 

Enhance viimeistelyjärjestelmän avulla poistat ylimäärät, muotoilet ja viimeistelet täytteen helposti ainoastaan 

vaihtelemalla painetta. Paina lujempaa poistaaksesi muoviylimäärät, paina kevyemmin viimeistelläksesi. Enhance 

viimeistelyjärjestelmän avulla saat kiiltävän, sileän ja luonnollisen näköisen lopputuloksen. 

Kerralla valmista!

www.dentsply.fi

Enhance 277x190mm FIN Hammas.indd   1 2018-09-03   13:48
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70 e
*56,45 e

3 + 1  
Opalescence Go -tarjous
voimassa 31.10.2018 asti. 

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  
NaviTip-tarjous | Osta valintasi 

mukaan 4 pakkausta NaviTip-tuotteita 

(myös Sideport ja FX) , saat edullisimman 

pakkauksen veloituksetta. 

Tarjous voimassa 31.10.2018 asti. 

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.

Ultradent



Bisco

18 e
*14,51 e

32 e
*25,80 e

26 e
*20,96 e

59 e
*47,58 e

54 e
*43,55 e

15 e
*12,09 e

205 e
*165,32 e

56 e
*45,16 e

87 e
*79,16 e

28 e
*22,58 e

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 

Huom! 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

Porcelain Primer 
Posliinin silanointiaine

Yksikomponenttinen, esihydroloitu 

silaaniprimeri, jota ei tarvitse sekoittaa. 

Parantaa posliinin ja resiinin välistä sidosta.

83198 Porcelain Primer, 

 pullo 10 ml

Porcelain  
Etchant
Posliinietsi parantaa posliinin ja sementin välistä sidosta lisäämällä 

posliinin sidospinta-alaa. Vaikutus on kuin hiekkapuhaltamalla, mut-

ta tekniikka on tehokkaampi ja paremmin kontrolloitavissa. Poslii-

nietsi karhentaa mikroskooppisesti maasälpä-, posliini tai lasipintaa.

83197 Porcelain Etch 4 %, pullo 7 g

09713 Porcelain Etch 9,5 %, ruisku 5 g + 25 kärkeä

30675 Porcelain Etch 4 %, ruisku 5 g + 25 kärkeä

Z-Prime Plus
Yksikomponenttinen primeri epäsuoriin 

restauraatioihin. Erinomainen sidoslujuus 

zirkoniaan, alumiinioksidiin sekä metal-

leihin. Sopii käytettäväksi sekä valo- että 

kemialliskovetteisten resiinisemettien 

kanssa.

34695 Pullo 4 ml

eCement
Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovisementti kaikkien lasia 

sisältävien restauraatioiden kiinnittämiseen. 

Peruspakkaus sisältää kaikki tarvittavat materiaalit lithiumdisili-

kaatti (e.max)-restauraatioiden kiinnittämiseen sekä hampaan ja 

posliinipinnan käsittelemiseen. 

Pakkauksen sisältö: eCement DC 8 g, eCement LC Translucent 4,5 g, 

eCement LC Milky Bright 4,5 g, All-Bond Universal 6 ml, Porcelaine 

Primer 3 ml, Posliinihappo 4% 5 g, etsausaine Select HV 5 g. Saatava-

na myös valokovetteinen resiinisementti, joka hakeutuu hyvin koko 

restauraatioon. Kovetussyvyys 2 mm. Yhteensopiva laminaattien, 

kruunujen, siltojen ja CAD/CAM-litiumdisilkaattiblokkien kanssa.

 
38960 eCement, peruspakkaus, 1 pakk

38961 eCement DC Automix, 8 g

38962 eCement LC, A1, ruisku 4,5 g

38963 eCement LC, translucent, ruisku 4,5 g

38964 eCement LC, milky bright, ruisku 4,5 g

* Arvonlisäveroton hinta

* Arvonlisäveroton hinta
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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



Esittelyssä Hammaslääkäripäivillä – tule tutustumaan!

Dual·MOVG Dual· PC?X 

33|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Lokakuun EXTRA 

14,50 e
*11,69 e

Uutta!

EverSmile® WhiteFoam™ 
Ortodonttinen puhdistusvaahto

Patentoitu puhdistusvalmiste, joka puhdistaa ja raikastaa 

ortodonttiset kalvot ja kirkkaat kiskot (lusikat). Mintun makui-

nen vaahto sisältää 3,8% vetyperoksidia.

32858  White Foam -puhdistusvaahto, 50 ml

Käyttöohjeet: 

Annostele 1/2 – 1 täysi painallus vaahtoa jokaiseen kiskoon ja le-

vitä se sormella tasaiseksi pinnaksi. Aseta kiskot takaisin suuhun 

ja sylje ylimääräinen vaahto pois. Pyyhi vaahto pois sormistasi. 

Käytä enintään 4 kertaa päivässä kiskojen ja hampaiden vaalen-

tamiseen, puhdistamiseen ja raikastamiseen.

Vaihtoehtoinen puhdistus: 

Poista kiskot ja aseta ne säilytysrasiaansa. Peitä kiskot vaahdolla 

ja anna aineen vaikuttaa enintään 5 minuuttia. Voit halutessasi 

huuhdella ja harjata kiskot ennen niiden asettamista takaisin 

suuhun.

Innovatiivista ja entistä helpompaa

The Endo DNA

* Arvonlisäveroton hinta

MicroMegalta

Uutta endoon

Helppo 
Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä



Carriere
Saattaa mahdollistaa 
pysyvän premolaarin 
säästämisen
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Oikomishoitoon

Saatavana myös AIII-purentoihin omat aisat. 

Carriere Motion II ja III -kojeet
44755 Carriere kit 424-900CN, 3-potilaalle (2 x 23/25/27 mm + mitta)

Refillipakkaukset (+ mitta):   

Koot 16–34 mm (44756–44779, 44786–44798)  kauppa.hammasvaline.fi
saatavana varastosta ja verkkokaupasta  

Koot 12–15 mm  (Eijalta) 

Kumivedot:

44753  F1 6oz, 50 x 50 kpl

44754 F2 8oz, 50 x 50 kpl

sagitaalisuus ensin
Mitäpä jos oikomishoidossa

• kokonaishoitoajat lyhenisivät, tavoitteena 11–15 kk

• potilaskäynnit vähenisivät 

• konsultoinnit helpottuisivat 

• osan hoitovaiheista voisi tehdä suuhygienisti 

• ”brakettiaika” lyhenee huomattavasti, jolloin dekalsifikaatioriski pienenee

 
Eikö tämä kaikki tarkoittaisi rahallista säästöä? 

Kaikki tämä on mahdollista vain muuttamalla hoitovaiheiden järjestystä 

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

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

kumivetojen ja linguaalikaaren kanssa. 

Carriere Motion II -koje on yksinkertainen ja Suomessakin toimivaksi todettu. 

Se on helppo konsultoida meillä yleisiin AII-hoitoihin ja sen perusperiaatteena on 

siis hoitaa sagitaalisuus ensin: AII2 -> AI vain 13 viikossa, minkä jälkeen hoitoa 

jatketaan tarvittaessa AI:nä braketeilla tai kalvoilla. 

Tavoitteena on vähentää käyntejä ja siirtää osa käynneistä suuhygienisteille sekä 

saada hoito valmiiksi noin vuodessa, mikä kaikki säästää rahaa.

Carrierella voidaan korvata raskaita Herbs-hoitoja ja niskavetoja. Carriere 
Motion II -aisojen käyttö on potilaalle huomattavasti miellyttävämpää ja mikä 

parasta, hoito nopeutuu ja käyntejä tarvitaan vähemmän. 
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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 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

myyntispesialisti

Marika Saarinen  >> 

p. 045 7881 5192  

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
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Ylivoimaisen vaivattomat 
automatisoidut hygieniatoiminnot,  

jotka löydät vain Dentsply Sironan 
hoitoyksiköistä Integosta ja Siniuksesta.

Täyttö kerran kuukaudessa!

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

INTEGO pro

Napin painallus päivässä!
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Helpoin ja nopein   
+  työajan säästö 

+  materiaalin säästö   
+   aina valmis!

Hammaslääkäreiltä kuultua...

"Parhaat doriovarret."

"Jalat mahtuvat potilastuolin alle paremmin kuin muissa ..."

"Säädöt on helpot ja monipuoliset käyttää."

"Jalkakytkin on helppo."

"Turvallisuutta antava juurenhoitojärjestelmä."

"Ei lastentauteja."

...hammashoitajilta kuultua:

"Aikaa säästyy joka päivä imujen ja 

instrumenttiletkujen desinfioinneissa."

"Ei tarvitse läträtä desinfiointiaineiden kanssa."

... ja potilaan suusta:

"Paras potilastuoli ikinä, jossa olen ollut."

Mitä sanovat käyttäjät INTEGOsta?

Täyttö kerran kuukaudessa, napin painallus päivässä!

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

Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.

Keveyttä.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).  

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



DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO1. 2. 3.
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Kuvantamiseen

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

+ SIDEXIS 4 + CEREC

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

K UVANTAMINEN

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. 

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.



SUUNNITTELU + HOITO
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CAD/CAM

Avoin 
järjestelmä

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CEREC on edistyksellisin ja loistava järjestelmä 
tehokkaaseen ja laadukkaaseen keraamiseen 
paikkaushoitoon. 

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

Tämän lisäksi  CEREC on myös paljon muuta. 
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Paikkaushoitoon ja keramiaan

Parempaa hammashoitoa 
yhdellä hoitokäynnillä 
potilaidesi hyväksi
 
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy yksinkertaisesta jäljentämisestä, helppo-

käyttöisestä ja pitkälle automatisoidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yhdellä käynnillä. Tämä on mah-

dollista nopealla ja helppokäyttöisellä Omnicam-suukameralla sekä intuitiivisellä hyvin pit-

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

Tällöin vastaanotolla voidaan aidosti korvata isot taka-alueen muovipaikat kestävämmällä ke-

ramialla. Nopeimmillaan keramiaa voidaan tehdä jopa alle 60 min istuntoajalla!

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

Tämän 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 kans-

sa. Voit laajentaa käyttöä myöhemmin myös implanttiohjureihin sekä oikomisen jäljentämiseen.

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettiasi kuvausyksiköstä kokoonpanoon joka vastaa 

vaativiinkin implantologisiin tarpeisiin. Sekä nyt myös zirkoniakruunuihin ja siltoihin sekä oi-

komisen jäljennöstarpeisiin.

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

tarpeitasi 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. 



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 vastaanotollesi 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. 

Dentsply Sirona on valmistanut suukameroita digitaaliseen jäljentämiseen jo yli 

30 vuoden ajan.  Sironan suukameroilla kuvatut työt on helppo lähettää myös 

hammasteknikolle valmistettavaksi, mikäli et tee itse jyrsintää omalla vastaanotollasi. 

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

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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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

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

KiiltoClean  1/1 s
Keramiablokit implantologiaan
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Laboratorioon

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 Tarjous 1
3 + 1  |  Tilaa 3  pakkausta IPS e.max Press 
-nappeja, samaa kokoa ja samaa läpikuultavuutta, 

saat lisäksi yhden samanlaisen 

kaupan päälle.

Tarjous 2
4 + 1 | Tilaa 4  pakkausta IPS e.max CAD 
-blokkeja, samaa kokoa ja samaa 

läpikuultavuutta, saat lisäksi yhden 

samanlaisen kaupan päälle. 

Saatavilla olevat kuultavuudet:

HT, MT, LT, MO sekä koot: C14 ja I12 

Tarjous 3
3 + 1 | Tilaa 3 pakkausta IPS Empress CAD 
-blokkeja, samaa kokoa ja samaa 

läpikuultavuutta, saat 

lisäksi yhden samanlaisen 

kaupan päälle.
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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!



Elokuinen endokurssi 
aurinkoisessa Salernossa & Amalfilla
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Kurssimatkalla...

Kurssimatkalle lämpöiseen Salernoon osallistui  reilut parikymmentä kurs-

silaista. Luennolla Dr. Filippo Gardinali esitelmöi juurihoidon uusimmista 

menetelmistä  ja esitteli Micro-Megan uuden  OneCurve-endoviilan käyttöä 

perusteellisessa  hands-on-sessiossa. Micro-Megan edustaja 

Caroline Dort kertoi  syksyn tulevista  uutuuksista  –  Dual Move 

-endomoottorista sekä Dual Pex -apex-mittarista. 

Aurinkoa riitti koko matkan ajan ja lämpöä oli sen verran reippaas-

ti,  että laivaretket  Amalfiin, Positanoon ja Caprille toivat hyvän 

tulahduksen kurssiohjelmaan.  Ilman jännitystäkään ei  jääty. 



Paljon asiaa ja 

hyviä havaintoja.

Luennoitsijana 

selkeäsanainen 

Dr. Filippo Gardinali 

Anconan yliopistosta. 
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Mozzarellan alkuperään, valmistukseen ja tuotteisiin tutustuimme 

Casertassa. Lähituntumaa vesipuhveleihin sai kokeilla juottamalla va-

sikoita. Tilan emäntä näytti mallia, kuinka homma hoidetaan napakasti. 

Kuivuus ja kuumuus olin jättänyt jälkensä myös sille viinitilalle  

Vesuviuksen rinteillä, jossa lounastimme matkalla Salernoon.  

Bussimatka illan pimeydessä erittäin kapeaa rinnetietä pitkin Positanosta Sa-

lernoon kesti lähes kolme tuntia ja saimme samalla muutaman varsin rohkean 

näytteen paikallisten kanssakulkijoiden liikennekulttuurista. 

Hyvän tuulen kurssi . Riemulla, suomalaisella terassi-

mentaliteetilla ja italialaisten ihmettelyin  – otettiin 

vastaan myös viimeisen illan rankka ukonilmakin. 

Torre Luparan bufala-tila Casertassa tuottaa 

mozzarellaa parituhatpäisen naudan voimalla. 

Ciao a tutti!



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.

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 3
 8.–9.11.2018 | Espoo  | Etualue ja estetiikka

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

info@cerecfinland.fi ja www.cerecfinland.fi/koulutukset 
esityskieli suomi, mutta tuki myös ruotsiksi. Tilaisuus on maksuton. 
 
Avaimia laadukkaaseen ja pitkäikäiseen 
paikkaushoitoon ja sementointiin  
Ovatko sidostamis- ja sementointikäytännöt muuttuneet? 
4.10.2018 | Turku  | Luennoitsijana Kari Pihlman. 

Kurssin aiheina yhdistelmämuovitäytteen sekundäärikaries – tekniik-

kavirhe, pysyvän sidoksen tekeminen eri materiaaleihin, epäsuorasti 

tehtyjen restauraatioiden irtoaminen – ongelmana sidos hampaaseen 

vai täytemateriaaliin sekä sidostami-nen, kun  valokovettaminen ei 

onnistu. Hinta on 45 euroa (sis. alv 24 %).

Ilmoittautumiset   >  www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla 

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai p. 050 310 8571

 Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme kurssimaksun. 

Syvennä tietouttasi biofilmistä, 
välinehuollon prosesseista sekä 
käsi-instrumenteista 
ja ultraäänilaitteista 
 

Suun Terveys – 
Oral Health 2018 

STAL ry ja Hammasväline järjestävät maksuttoman luentokokonaisuu-

den 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.denstal.fi  > Koulutuskalenteri > Suun Terveys 2018   
Paikkoja rajoitetusti. Maksuton osallistuminen, mutta 

ilmoittautuminen netissä on välttämätön.

& 

Ammatillinen ilta  

    

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  > Koulutuskalenteri 
Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittau-

tuminen on sitova. Peruuttamaton sekä viimeisen 

ilmoittautumispäivän jälkeen peruttu ilmoittautu-

minen laskutetaan osallistujilta. 

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy 

mukana myös TePe 

Suuhygienisteille,  
hammashoitajille ja alan opiskelijoille


