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Uutuuksia ja innovaatioita!

Natures Tip  |  100 % maatuva, s. 4–5
Top Dent Activa |  bioaktiiviset täytteet,  s. 6–7

Innovaatiot juurihoitoon , sivut 8–9 
MicroMega One Curve  |  vain yksi viila 
Dual Move & Dual Pex  |  tehokaksikko
EndoUltra  |  huuhtelun aktivointiin 
2Shape  |  kaksi viilaa muotoiluun

 
Taattua laatua paikkaushoitoon
Bisco All-Bond universal  |  HV Select Etch |   
TheraCal  |  TheraCem Ca  |  sivulla 11
Ultradent MTAflow  |  korjaussementti, s. 16

Huippuja digitaaliseen hammashoitoon, sivut 40–48  
Dentsply Sirona
Orthophos SL  |  tarkkaan 3D-kuvantamiseen 
Sidexis 4v  |  3D Endo  |  hoidon suunnitteluun

Cerec  |  monipuolinen, avoin CAD/CAM-järjestelmä 
paikkaushoitoon, implantologiaan ja oikomishoitoon 

inLab  |  CAD/CAM-järjestelmä laboratorioon 
Digitaalisen laboratorion veteraani – SR Hammas, s. 46–47

Hammaslääkäripäivät 2018 Tarjoukset voimassa 1.11.–31.12.2018 

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

Digitaalinen hammashoito

hammasvastaanotoilla ja  

hammaslaboratorioissa

sivut 40–48 
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 Marras-joulukuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

Arkipäivän luksusta...
Mikä on sinulle luksusta Suomessa, kyseltiin YLEn aamuradion  

kiertohaastattelussa taannoin.  Mitäpä vastattiin?  

Vapaus valita, hyvin toimivat terveyspalvelut ja hammashoito, kiireettömät aamut ja arki.

Toki muutakin vastanneiden toiveissa oli, mutta nämä nyt päällimmäisinä. Terveyspalvelut saivat siis kiitosta 

toimivuudesta. 

Nämä ovat myös meidän tavoitteemme;  laadukkaat, helpot ja hyvin yhteensopivat materiaalit ja tarvikkeet, 

toimintavarmat laitteet ja kehittyneet järjestelmät, sekä tietysti toimiva ja kattava palvelukokonaisuus hammas-

hoidon ammattilaisille.  

 

Käytämme vapautta valita parhaat ja edistyksellisimmät järjestelmät ja tuotteet maailmalta, kuten  

Dentsply Sironan laitteistot ja digitaaliset järjestelmät (s. 36–48) sekä Micro-Megan juurenhoitotuotteet, uudet 

OneCurve -viilat ja Dual Move & Dual Pex -laitteet (s. 8–9) ja korkealaatuiset Bisco-tuotteet (s. 11).  

Huomioimme samalla myös ympäristömme vaatimukset ja helppokäyttöisyyden, josta hyvän esimerkkinä on 

100 % biohajoava Natures Tip (s. 4–5).

Otamme valikoimaan käytössä testattuja uutuuksia, kuten Top Dent ACTIVAn bioaktiiviset täyteaineet (s. 6–7). 

 

Tutustu uutuuksiin tämän lehden sivuilla ja tule kokeilemaan tuotteita Hammaslääkäripäivillä, osastot 
2e21–2d21. Tämän lehden tarjoukset ovat voimassa marras-joulukuun ajan. 

Hammaslääkäripäivien Messutarjoukset-lehden saat lisäksi postitse marraskuun viikolla 46. 

Uusi tuoteluettelomme ilmestyy juuri samoihin aikoihin, jonka saa omaksi messuosastoltamme. 

 

Tervetuloa, nähdään jälleen Hammaslääkäripäivillä.  

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Digitaalinen jäljentäminen

Omnicam 
Dentsply Sironan Omnicam-skanneri on lajinsa 

huippu, kun puhutaan digitaalisesta jäljentämi-

sestä. Sen erittäin tarkat kuvat mahdollistavat 

hyvän lopputuloksen sekä vastaanotoilla että 

laboratorioissa. Lisäksi se on helppo ja nopea.  

Myös CEREC-järjestelmän uudet  ominaisuudet 

tekevät siitä erittäin hyvän vaihtoehdon 

 hammashoitoon. Lue lisää sivuilla 40–45. 

Uutta juurihoitoon

Dual Move & Dual Pex 

Micro-Megan uusi täydellinen tehokaksikko 

onnistuneeseen juurikanavapreprarointiin,  

sivut 8–9.

Tutkittua ja tunnustettua

Top Dent ACTIVA 

Top Dentin ACTIVA bioaktiiviset täyteaineet 

ja sementti ovat saaneet hyvää palautetta.

Lisää sivuilla 6–7.

Digitaalinen laboratorio 
SR-Hammas

 
Jani Ruppa on toisen polven hammasteknikko.  
Digitaalisuuteen ja inLab-järjestelmään 
siirtymistä ei ole tarvinnut katua. Järjestelmä-
valinnoissa vakuutti  laadukas ja toimintavarma 
kokonaisuus. Lue lisää, sivut 46–47.
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Tutustu, hae näyte!

ECS indikaattorit
Kustannustehokkaat 

indikaattoriliuskat, 

itiöampullit 

ja Bowie&Dick-testit. 

Lue lisää sivulta 48.  
Esittelyssä osastolla 2d21

Tutustu, kokeile! 

Sova
Nopea apu bruksismiin!  
Helposti muokattava, kevyt  
mutta kestävä väliaikainen 
purentakisko.  
Lue lisää sivulta 29.

Esittelyssä osastolla 2d21.

Tutustu, hae näyte!

Promatrix
Helppo, kertakäyttöinen

matriisinauha etu- 

ja taka-alueelle

Lue lisää 

sivulta 15.

Esittelyssä osastolla 2d21.

Tutustu – uudet täytemateriaalit
Opallis & Opallis Flow
Uusi täyteaineperhe kustannustehokkaaseen paikkaus-
hoitoon. Tule ja tutustu Hammaslääkäripäivillä. 

Ensiesittelyssä osastolla 2d21.

Omnicam & CEREC 
Avaa ovet moniin mahdollisuuksiin – tule ja tutustu. 
Lisää sivuilla 40–45. Esittelyssä osastolla 2e21. 

Hae uusi 
Hammasväline 
tuoteluettelo  
2019–2020

Tuhannen sivua 

vahvaa tuoteasiaa.

Nouda omasi osastolta  2d21.

Tule tutustumaan  
EverSmile 
WhiteFoam

 
Puhdistaa ja raikastaa 
ortodonttiset kalvot, kirkkaat 
kiskot ja lusikat. Vetyperoksidia 
sisältävä kirkastava vaahto 
kotikäyttöön, sivulla 28.

Esittelyssä osastolla 2d21.

Ympäristöystävällinen 
kierrätettävä  
Natures Tip

 
Vesi- ja ilmaruiskun kärki

Valmistettu 100 %:sti  
uusiutuvista  ja  
kompostoituvista  
materiaaleista (sivu 4).

Tutustu ja hae näyte.

Ensiesittelyssä osastolla 2d21.

Hammaslääkäripäivien uutuuksia  |  osastot 2d21, 2e21 

Oikomishoitoon  
Carriere 
Motion II | III
Lyhentää ja tehostaa 
oikomishoidon aikaa. 

Tutustu miten. 

Esittelyssä  osastolla 2d21.

Digitaalinen jäljentäminen 
ei voisi olla helpompaa
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Uutta!

Tule tutustumaan
Natures Tip ensiesittelyssä 

Hammaslääkäripäivillä osastolla 2d21. 

Tutustu samalla Crystal Tip -kärkiin ja 

hyödynnä messutarjouksemme.

Yksinkertainen, 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  biohajoavasta 

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 1 000 kpl. 

 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100

SUOJAA YMPÄRISTÖÄSI.  
PIENENNÄ HIILIJALANJÄLKEÄSI.
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2 + 1 + 1 

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)   

• 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 adapteri-

huollon 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.

Käytä alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä, niin adapterisi 
pysyy käyttökuntoisena

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.

Uusi adapterin O-Ring-korjaussetti saatavana 
eri adaptereille. 

Fuskaako vesi- ja ilmaruiskusi? 
Hajoaako adapteri? 

Kun käytät adapterisi kanssa vain 
alkuperäisiä Crystal  Tip -kärkiä,  
> ne kiinnittyvät tiiviisti ja oikein eivätkä tuhoa adapteria.  
> saat myös adapterisi edullisemmin. 

Alkuperäiset, aidot Crystal Tip -kärjet saat  vain 

Hammasvälineestä.

Kysy tarjoustamme.
Ota yhteyttä alueesi edustajaan tai soita asiakaspalveluumme,   
p. 010 588 6100.  Kysy samalla O-rengas-korjaussettiä.  

Vaikka adapterin vaihto on helppoa, 
niin ne kannattaa pitää käyttökuntoisena. 

Huolla adapterisi oikein ja muista vaihtaa aika ajoin 

O-renkaat, niin adapterisi kestää pitkään –

Adapterisi arvo on 75 euroa (+ alv 24 %) .  

Saat ensimmäisen adapterisi Crystal Tip Trial Kit 

-pakkauksessa.

Samat adapterit käyvät Natures Tipin kanssa!

Original, pitkä HP, lyhyt



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 yksinkertaisesti ja 

saada aikaan erityisen laadukkaan ja pitkäkestoisen 

 lopputuloksen.

30638 Top Dent Activa Bioactive Cement, 

 translucent, 5 ml + 20 kpl

30972 Top Dent Activa Bioactive Cement, 

 A2, 5 ml + 20 kpl

Top Dent Activa  
Bioactive Cement

Top Dent ACTIVA Bioactive  

-sarjaan kuuluvat

Bioactive Restorative,  

Kids Bioactive Restorative, 

Bioactive Baseliner ja 

uutuutena Bioactive Cement.
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Mitä ACTIVA BioActive -tuotteista sanotaan?

ACTIVA BioACTIVE-Cement sai huippuarviot REALITYN testi-

ryhmältä ”Resiinisementit, ainoastaan dualkovetteiset- itsesidos-

tuvat” kategoriassa. Arvioijat käyttivät ACTIVA BioACTIVE dental 

Cementtiä sekä yksittäisiin- että usemman yksikön restauraatioi-

hin ja totesivat materiaalin erinomaisen helpon puhdistamisen.”

REALITY raportoi:” käytännössä ei irtoamisia eikä jälkisensitiivi-

syyttä”.  Bioactive sementit ovat parempi vaihtoehto potilaalle.

Fluoridia vapauttavien hammaslääketieteellisten 
materiaalien karakterisointi

Sufyan Garoushi, Pekka Vallittu, Lippo Lassila  |  Department of Biomaterials Science and 

Turku Clinical Biomaterials Center -TCBC. Institute of Dentistry, University of Turku

YHTEENVETO   |  Uusien materiaalien kehittyessä markkinoille ovat lääkärit usein epävarmoja valitessaan parhaita 

materiaaleja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja verrata tiettyjä tär-

keitä mekaanisia ominaisuuksia (taivutuslujuus ja murtumiskestävyys), Vickers-kovuus, veden absorboituminen, 

fluoridin vapautuminen sekä kutistumisjännitys ja kulumiskestävyys viiden fluoridia vapauttavan materiaalin 

(Dyract, CompGlass, BEAUTIFIL II, ACTIVA-restorative ja GC Fuji II LC) mikrostruktuuristen ominaisuuksien suhteen.

Mekaaniset ominaisuudet ja pintakovuus määritettiin kullekin materiaalille ISO-standardien mukaisesti. Testi 

suoritettiin 15000 purentasyklillä käyttäen purentasimulaattoria. Materiaalien polymeroitumiskutistumisjännitys 

mitattiin käyttäen tensiometritekniikkaa ajan suhteen.

Päivittäistä fluoridin luovutusta mitattiin ensimmäisen 10 päivän ajan fluoridi-ioniselektiivisellä elektrodilla. 

Veden sorptio mitattiin, kun materiaalia oli säilytetty 37 päivän ajan 37°C:ssa vedessä. Pyyhkäisyelektronimikros-

kopian (SEM) avulla arvioitiin kunkin materiaalin mikrorakennetta.

Tulokset analysoitiin tilastollisesti käyttäen ANOVAa, jota seurasi post hoc Tukeyn testi. Kaikista testatuista materiaa-

leista ACTIVA Restorative näytteellä oli korkein murtumiskestävyys (1,1 MPa m1 / 2) ja paras kulumiskestävyys (23 μm).

BEAUTIFIL II: lla oli suurin taivutuslujuus (145 MPa), joka ei eronnut merkittävästi (p> 0,05) CompGlassista ja Dy-

ractista. Testatuista tuotteista GC:n Fuji II LC vapautti mittauksissa eniten fluoridia. 

Tämän in vitro -tutkimuksen rajoissa voidaan päätellä, että uusi bioaktiiviseen resiiniin  perustuva komposiitti 

(ACTIVA-Restorative) on lupaava materiaali. Sillä on erinomainen kulutuskestävyys ja murtumiskestävyys, mutta 

kokonaisuudessaan materiaalin ominaisuudet ovat verrattavissa muihin testattuihin materiaaleihin.

Reference: Garoushi S, Vallittu PK, Lassila L. Characterization of fluoride releasing restorative dental materials. Dental Materials 

Journal 2018 (Epub ahead of print).

BIOAKTIIVINEN OMINAISUUS  |  ACTIVA stimuloi 

apatiitin muodostusta ja luonnollista reminerali-

saatioita materiaalin ja hampaan rajapinnassa. 

Tämä prosessi stimuloi täytemateriaalin ja ham-

maskudoksen yhteenkasvua, mikä ehkäisee mikro-

vuotoja sekä suojaa sekundäärikariekselta ja sau-

mavärjääntymiseltä. 

UUSI HOITOSTANDARDI  |  ACTIVA on ensim-

mäinen uuden sukupolven esteettinen, vahva ja 

kulutuskestävä bioaktiivinen täytematriaali, jolla 

on aktiivinen rooli suun hyvinvoinnissa vapautta-

malla ja vastaanottamalla kalsiumia, fosfaatteja 

ja fluoridia.

MINERAALIAPATIITIN MUODOSTUS SUOJAA 
HAMPAITA  |  ACTIVA on älykäs materiaali, joka 

reagoi suun pH:n muutoksiin vapauttamalla io-

neja matalampien pH-syklien aikana ja sitomalla 

niitä, kun suun pH nousee. Tämä stimuloi mine-

raaliapatiitin muodostusta hampaan ja täyte-

aineen rajapinnassa, mikä on bioaktiiviisuuden 

määritelmä.

ESTEETTINEN JA KESTÄVÄ  |  ACTIVA on esteet-

tinen täyteaine, joka on kulutuskestävä ja sietää 

mekaanista rasitusta  kuten hammas kudos. 

Tämä vähentää lohkeamisriskiä ja parantaa 

kestoa verrattuna perinteisiin materiaaleihin.

POTILAASI PARHAAKSI  |  ACTIVA on proaktiivi-

nen tie hyvään hampaiden terveyteen ja potilai-

den hoitoon pitkällä tähtäimellä. Kehitä kliinistä 

tyäskentelyäsi ACTIVA-tuotteilla.

EI BISFENOLIA  |  ACTIVA  on turvallinen kaikille 

potilaille. Tuotteet eivät sisällä Bisfenol A:ta, Bis-

GMAta eikä Bisfenol A -johdannaisia.

PATENTOITU BIOAKTIIVINEN KEMIA
Patentoitu bioaktiivinen resiini, patententoitu 

iskuja vaimentava resiini ja reaktiiviset lasifillerit 

yhdessä aikaansaavat ainutlaatuiset fysikaali-

set ja kemialliset ominaisuudet. ACTIVA  kestää 

kosteutta, on muotopysyvä, kaksoiskovetteinen 

ja siinä on röntgenkontrasti.

NOPEA JA YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ
Automix-ruisku taivutettavan kärjen kanssa 

mahdollistaa yksinkertaisen applikoinnin luok-

kien I, II ja III täytteisiin. ACTIVA on ihanteellinen 

bulk-tekniikkaan.
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49 e
*39,52 e

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, 5x1 kpl, steriili

32481 One Curve Procedure Pack, 25 mm, 5x1 kpl, steriili

32482  One Curve Procedure Pack, 31 mm, 5x1 kpl, steriili

32483 Guttaperkkanasta One Curve 6 % 25, 60 kpl 

32484 Paperinasta One Curve 6 % 25, 200 kpl

MicroMega

Helppo 
Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä

The Endo DNA

TARJOUS 3
KAIKKI MITÄ TARVITSET JUURIHOITOON 
SAMASSA PAKKAUKSESSA! 

32481  OneCurve Procedure kit
1 x K-viila no 10, 1 x K-viila no 15, 

1 x One G, 1 x One Flare,  

1 x One Curve 6 %, 25 mm

tarjous 1   
Osta 30 refilliä 
näistä tuotteista, 
saat EndoUltran. 

tarjous 2   
Osta 60 refilliä 
näistä tuotteista, saat 
Dual Move -endomoottorin 
ja Dual  Pex -apexmittarin.

Uutta juurenhoitoon!

OneShape 
One G
2Shape
One Curve

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 
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190 e
*153,23 e

55 e
*44,35 e

868 e
*700 e

Steriilit, autoklavoitavat

2  viilaa muotoiluun

Pyorivä liike 

Puhdistaa tehokkaasti 

HELPPO PROTOKOLLA
(1) 

JOUSTAVAMPI 
(2)

POISTAA JÄÄMÄT 

PAREMMIN (1)

Revo-S-viilat muuttuvat  --> 2Shape-viiloiksi.  

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

TARJOUS 4 
KAIKKI MITÄ TARVITSET JUURIHOITOON 
SAMASSA PAKKAUKSESSA! 

30776  2Shape Procedure kit:
1 x K-viila no 10, 1 x One G, 1 x One Flare,  

1 x 2Shape TS1 4 %, 25 mm/25 

1 x 2Shape TS2 6 % 25 mm/25

Vain 2 instrumenttia

Alas suoraan työskentely-

pituuteen

TARJOUS 5
ERIKOISHINTAAN!

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

TS1: +48 %*

+ 13 %**

TS2:

Johdoton endomoottori Elektroninen apexmittari

Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan huuhteluaineiden aktivointiin  ennen 

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

 tukkeumat tubuluksista, parantaa huuhteluaineiden tunkeutumista ja alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit: käsikappale ja 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä, 

 suojapusseja, 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

Täydellinen pari
onnistuneeseen juurikanavapreparointiin 

Vaivattomuutta ja mukavuutta!

Kevyt ja hyvin tasapainotettu käsikappale, molempikätinen 

näyttö. 340 astetta kääntyvä kulmakapple, ohut kaula ja mini-

kokoinen kulmapää mahdollistavat erinomaisen näkyvyyden.

Laaja valikoima valittavia vaihtoehtoja ja ominaisuuksia.

Jatkuva pyörivä liike tai resiprokaatioliike.

Paikantaa apexin ja instrumentin kosteissa ja 

kuivissa kanavissa. Säädettävä preparointi-

pituuden apikaalitaso apikaalisen kurouman ja 

apex-aukon välille. Instrumentin sijainti näkyy 

Dual Move -näytöllä. Automaattinen käynnis-

tys ja pysäytys, apikaalinen suunnanvaihto ja 

hidastus, kaikki erikseen tai yhdistettynä.

* Arvonlisäveroton hinta



VOCO GmbH · Saksa · www.admira-fusion.dental

Uutta: Keramia suoriin täytteisiin.

Vain vaikuttavia etuja:

1) Ei perinteisiä monomeereja, eikä jäännösmonomeereja!

2) Lyömättömän alhainen kovettumiskutistuma!

3) Universaali käyttö ja täysin tuttu käsittely!

Ehkä sinä voit nyt kertoa meille mikä argumentti
on tätä vastaan – jos löydät jonkun.

AINOA  
ARGUMENTTI  

ADMIRA FUSIONIA 
 VASTAAN VOI TULLA  

SINULTA.

VOCO_Hammasväline Extra Campaign_0318_Admira Fusion_Kopf_297x210.indd   1 05.04.2018   14:27:22
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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  

hydroksi apatiitin ja sekundäärisen 

 dentiinisillan  muodostusta

• Alhainen pH – edistää paranemista ja 

apatiitin muodostusta – voidaan viedä 

pulpaperfo raation 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 % fosfori happo-

etsausgeeli dentiinille ja kiilteelle

•  Ei valu ja käy erinomaisesti selektiivisen 

etsauksen toimenpiteisiin sekä ”hybridi-

tekniikkaan”

•  Sininen väri helpottaa visualisointia ja 

kontrastia

•  Huuhtoutuu pois helposti eikä jätä 

jäännösmateriaalia

36608 Select HV Etch 35 %, 

  30 ml

36609 Select HV Etch 35 %, 

  4 x 5 g



Komet

45 min. hoitoaika lyhenee 30 min. tehdessäsi II luokan 

MOD restauraation. Me näytämme sinulle kuinka.

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Tuotekonsultti: Pia Herrmann-Rajala, gsm 040 589 88 39 
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Kun helppous
ja esteettisyys
yhdistyvät

Eristä Sidosta Täytä Valokoveta

Tehokasta
Esteettisyyttä

DirRest_Efficient_Esthetic_FI - kopia.indd   3 2018-10-10   10:21

TARJOUS

Osta 200 eurolla Komet-tuotteita, saat kaupan päälle  

6 poran 4624A -introsetin. Rajoitettu erä!

6 reasons to buy Komet

33178    Komet-introsetti 4624A, sisältää 6 x 1 kpl:

1   Fissuuraporan H254E.314.012 kirurgiaan 

2  EndoGuard-poran H269QGK.314.016 juurenhoitoon. 

3  Tehokkaan S-timantin S6830L.314.012 preparointiin. 

4  Keraamisen ruusuporan K1SM.204.018 preparointiin. 

5   KovametallisenQ-finisherin H48LQ.314.012 

yhdistelmä muovin muotoiluun ja viimeistelyyn. 

6  Purkuporan H4MCL.314.012 laminaattien ja 

 metallokeraamisten kruunujen purkuun. 

4624a     

Introsetti, Jossa  6 terää eri indikaatioihin!

Tilaukset vain asiakaspalvelun kautta puh. 010 588 6100



WaveOne® Gold

TARJOUS

Osta 3 refilliä (18 kpl) WaveOne®  

Gold tai Protaper Next® viiloja saat  

veloituksetta guttaperkka- ja 

paperinastat.

Protaper Next®

Rotaatioliikkeellä toimiva viilajärjestelmä, epäkesko 
suorakulmainen poikkileikkaus ja käärmemäinen liikkuvuus.

2-3 viilaa riittää suurimassa osassa tapauksista.

Kaksi erilaista viilajärjestelmää 
helppoon juurihoitoon

Edestakaista resiprokaatioliikettä tekevä yhden viilan 
järjestelmä, joka etenee kanavassa vaivattomasti.

Useimmissa tapauksissa tarvitset ainoastaan yhden viilan.

• Erikoiskäsitellyt nikkelititaaniset viilat joustavat ja kunnioittavat kanavan anatomiaa

• Vaihtuva koonisuus viilassa ja guttaperkkanastassa varmistaa täydellisen apikaalisen lopputuloksen

• Valmiiksi steriili, potilaskohtainen läpipainopakkaus, joka on helppo avata

• Lyhyt, 11 mm kanta helpottaa työskentelyä taka-alueella

WaveOneGold Glider ProTaper Next Ad_277x190_Hammas 1810.indd   1 2018-10-09   14:33
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nykyisin saatavilla olevat tuoteperheet ovat liian monimutkaisia 

monine eri sävy-yhdistelmineen. Lisäksi useiden sävyjen yhdis-

täminen on erittäin vaikeaa ja epäkäytännöllistä normaalissa 

työtilanteessa.

Aura eASYn avulla voit helposti luoda luonnollisen näköisiä 

hampaita. Aura eASY tarjoaa neljä monikäyttöistä väriä, jotka on 

kehitetty noudattamalla erityisesti hampaan anatomisia ominai-

suuksia. Nämä sävyt ovat tasaisesti värikylläisyysspektrillä, vas-

taavat hyvin Vita-sävyjä ja nillä on voimakas kameleonttiefekti. 

Aura eASY tekee värin valinnasta yksinkertaisempaa. Voit lo-

pettaa arvailun ja valita vain neljästä universaalista sävystä, jotka 

kattavat suurimman osan taka- ja etualueen täytteiden tarpeista.

”Kun olin käyttänyt Aura eASYa muutaman päivän vastaan-

otollani, oli helppo havaita, että neljä sävyä oli kaikki mitä 

 tarvitsin.   Auran käsittely ja sävyn yhteensopivuus tekee 

 nopeiden ja kauniiden täytteiden tekemisestä helppoa.”

Dr. Lori Trost, DM

Poikkeuksellista estetiikkaa  
– ainutlaatuinen värin yhteensopivuus

Pitkäkestoisiin restauraatioihin
Aura eASYn ainutlaatuinen fillereiden ja resiinin seos aikaansaa 

 lujuutta ja estetiikkaa, joita tarvitaan pitkäaikaisiin restauraatioi-

hin. Optimaalinen, ei tarttuva konsistenssi tekee siitä helposti muo-

toiltavan ja pakattavan. 3 mm:n valokovetussyvyys tuo varmuutta 

vaarantamatta fysikaalista eheyttä. Korkean puristus- ja taivu-

tuslujuuden ansiosta täytteistä tulee kestäviä ja vahvoja, samalla 

kun alhaisen kutistumisen omaava resiini vähentää marginaalis-

ta jännitystä pitkäkestoisten restauraatioiden aikaansaamiseksi.

”Etsitkö helppoa, esteettistä, pitkäaikaista ratkaisua, aura eASY 

tekee siitä helppoa.” 

Dr. Howard Glazer, DDS

Kestävyyttä, lujuutta, helppoa käsitellä 
Aura eASY on tehty SDI:n ainutlaatuisella ja alkuperäisellä filleri-

teknologialla, mikä tarjoaa optimaalisen yhdistelmän käsiteltä-

Teksti: Dr. Clarence Tam,  
Auckland, Uusi-Seelanti

Aura eASYn avulla saat aikaan poikkeuksellista 

estetiikkaa vain neljällä sävyllä, jotka kattavat 

 kaiken. Aura eASY täyttää tarvittavat vaatimukset, 

joita tarvitaan suorittamaan miltei kaikki päivit-

täiset korkean estetiikan restauraatiot sekä etu -

alueella että kestävyyttä vaativalla taka-alueella.   

SDI:n Aura eASY on uusi täytemateriaali suoriin restauraatioi-

hin. Värit noudattavat hampaan luonnollista väriä tehden Aura- 

tuoteperheestä yksinkertaisen, nopean ja luotettavan käyttää.

Sävyvalikoima
Jotta ymmärtäisi Auran-tuoteperheen kehittämistä on tärkeää 

huomioida, mikä oikeasti määrittää hampaan värin: dentiini mää-

rittää 95 % väristä ja vain 5 % väristä tulee kiilteestä. Dentiinin sävy 

on siis yhdistelmämuovitäytteen värin määräävä tekijä. Monet 

POTILASTAPAUS
72-vuotiaalla miespotilaalla sauma-
vuotoa ja sekundääri karies d35.
Diagnoosi ja hoitosuunnitelma:  
Luokka II marginaalireuna eristettiin 
Triodent V3 -järjestelmällä ennen  
Aura eASY Ae2 -täyte aineen 
asettamista okklusaalisesti.

1/1 SDI ,  juttu by Dr. Tam (Katriina kääntää) 

G:\KUVAT\Tuotekuvat\SDI\Aura_eASY_article_DrTam



Astek

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
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Uutuus!NOW eASIER THAN EVER

ultra universal restorative material

Yksinkertaiset loistavat restauraatiot joka kerta. 

Fillereiden ja resiinin ainutlaatuinen yhdistelmä 

tuo kestävyyttä ja estetiikkaa, jota tarvitaan 

pitkäaikaisiin täytteisiin. Sileä ja kiiltävä pinta  

joka kerta. Hyvä kulutuskestävyys ja lujuus. 

Ei vajoa ja pitää muotonsa. Vaivatonta käsittelyä,  

helppo ja nopea asettaa. Optimoitu tarttumaton 

koostumus tekee pakkaamisesta yksinkertaista. 

Erinomainen useimpiin etu- ja taka-alueen täytteisiin.

Vain 4 sävyä – helpompaa kuin koskaan! 

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

36325 Aura eASY ae1, 20 x 0,25 g

36326 Aura eASY ae2, 20 x 0,25 g

36327 Aura eASY ae3, 20 x 0,25 g

36328 Aura eASY ae4, 20 x 0,25 g

36329  Aura eASY -lajitelma, 4 x 4 g

36330 Aura eASY ae1, 4 g

36331 Aura eASY ae2, 4 g

36332 Aura eASY ae3, 4 g

36333  Aura eASY ae4, 4 g 

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

eASYvyyttä ja kestävyyttä. Tuloksena on ei tarttuva, helposti muotoil-

tava, ei  valuva universaali komposiitti, joka täyttää kaikki päivit-

täiset tarpeesi.

Aura eASY:lla on ainutlaatuinen ultra-high density (UHD) lasi-

fillerimorfologia, mikä antaa täytteelle vahvan rajapinnan. Se kes-

tää suuria puristusvoimia, mutta samalla käsittely- ja kiillotus-

ominaisuudet ovat erinomaiset.

”Tuotteen käsittely on pakattava, mutta kermamainen,  joten 

voit helposti levittää sen hampaalle, painella sitä, mutta 

myös  tasoittaa ja muokata. Se tekee täytteiden saumoista 

 näkymättömiä, mitä  haluamme etenkin etualueelle.” 

Dr. Howard Glazer, DDS 

Viimeistelyvalmiit restauraatiot todistavat erinomaiset  esteettiset 

tulokset. Aura eASY on ihanteellinen valinta kaikkiin taka-alueen 

restauraatioihin sekä etualueen täytteeksi ilman kerrostamisen 

tarvetta.

Yhteenveto
SDi on kehittänyt Aura eASYn helpottaakseen joka päiväisiä paik-

kaustoimenpiteitä. Aura eASY on ei-tarttuva,  helposti levittyvä, 

nanohybridikomposiitti, joka on taitavasti värisävytetty neljään 

helppoon (eASY) ryhmään, jotka kattavat Vita-väriskaalan. Nämä 

ominaisuudet minimoivat ”yhdistelmämuoviarmeijasi”, sillä tämä 

komposiitti on todellinen kameleontti varustettuna suurella kes-

tävyydellä. Ultra High Density Fillereiden (UHDF) käyttö vähentää 

valokovetuksen aiheuttamaa kutistumista, ja saa aikaan 374 MPa:n 

puristuslujuuden, mikä on hyvin lähellä kiilteen puristuslujuutta 

(384 MPa) ja suurempi kuin dentiinin puristuslujuus (297 MPa). Kun 

tähän lisää erinomaisen kiillotettavuuden, on enää hyvin vähän, 

mihin tämä loistava yhdistelmämuovi ei kykenisi.

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

Tule kokeilemaan.  Esittelyssä 
Hammaslääkäripäivillä 
osastolla 2d21
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Uutta!
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88 e
*70,97 e

20 kpl

50 kpl

20 kpl

169 e
*136,29 e

96 e
*77,42 e

50 kpl

Ultradent

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.

Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl.

Navitip FX 
Harjakärjet 

Harja puhdistaa, hankaa ja huuhtoo samanaikaisesti.  

Käytetään sitruunahapon kanssa. 

83888 Navitip FX lila, 25 mm, 20 kpl

83886 Navitip FX valkoinen, 17 mm, 20 kpl

MTAFlow™  |  Korjaussementti 

33707 MTA Flow Kit Ultra, 2 g + 2 ml

(mineraalitrioksidiaggregaatti), joka on erityisesti pulpotomiaan, pulpan kattamiseen,  juurenpään  

 täyttöön,  apeksifikaatioon, perforaation korjaukseen ja juuren resorptioon  soveltuva  korjaussementti. 

MTAFlow:n pieni hiukkaskoko (alle 10 mikronia) takaa tasaisen ja kevyen annostelun, ja  geelimäisen 

 koostumuksensa ansiosta se kestää muita, veteen sekoitettuja MTA-valmisteita paremmin 

 huuhtoutumatta pois. 

MTAFlow-korjaus sementin sekoitussuhde voidaan valita erikseen joka toimenpiteeseen sen mukaan, 

 haluaako  hammaslääkäri käyttää  juoksevampaa, jähmeämpää vai putty-tyyppistä konsistenssia. 

Nopea  kovetusaika  mahdollistaa MTA:n  huuhtelun tai ilmakuivauksen viiden minuutin kuluttua 

 annostelusta ilman, että  tuote  huuhtoutuu pois. 

MTAFlow on  ainoa MTA, jota voidaan käyttää ohuena seoksena 29 ga:n  NaviTip® -kärjen kanssa 

apeksifikaatioon ja apikaalisten sulkujen  toteuttamiseen.



tarjous
Harmonize refill normaali   4 + 1
 
Kysy Maxcem Elite Chroma ja Optibond 
Universal tarjoustamme asiakaspalvelusta 
puh. 010 588 6100 



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

kulzer.com

 » Osta Flexitime jäljennösaineita 990 eurolla ja saat Dynamix Speed  
sekoittajalaitteen veloituksetta! 

 » Osta 2 Flexitime jäljennösaine refilliä ja saat 1 tarkkuusjäljennösaine  
refillin veloituksetta!

Jäljennösaineet – A-silikoni

Giving a hand to oral health. 

Flexitime_ad_FI Hammasväline Extra.indd   1 10/9/2018   2:36:39 PM
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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



www.3M.fi /impregumsuperquick

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

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

Parannettu raikas mintun maku ja 
nopea kovettumisaika parantavat 
huomattavasti potilaskokemusta.

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

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

UUTUUS

 

polyeetteri

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



BRILLIANT EverGlow® 

00
41

34

Universaali submikroni hybridiyhdistelmämuovi

The glow 
of the art

 Ò Erinomainen kiillotettavuus

 Ò Tasainen konsistenssi takaa ihanteellisen käsiteltävyyden

 Ò Hyvä vettyvyys esikäsitellyllä hammaspinnalla

 Ò Esteettiset yksisävyiset restauraatiot

Tuire Lehto +358449706006 | tuire.lehto@coltene.com 
everglow.coltene.com | www.coltene.com

Tule kokeilemaan 
tuotetta hands-on 
Hammaslääkäripäivillä 
osastollemme 2d31.

Dental Product Shopper arvioi BRILLIANT EverGlown  
parhaaksi tuotteeksi arvosanalla 4.3!



3+1 
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.

4+1
FenderWedge®

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

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

5058-2018-10_PractiPal_FenderWedge_MAgazine_277x190mm_FI.indd   1 2018-10-16   10:18:54
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59 e
*47,58 e

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

GDC Mikrokirurgiset 
instrumentit
Sirot, mikrokirurgiset instrumentit tarkkuutta vaativiin 
kirurgisiin toimenpiteisiin.

30940 Mikrok. neulankuljettimet Castroviejo, 1 kpl

30941 Mikrok. sakset Castroviejo 18 cm, 1 kpl

30942 Mikrok. Papillaelevaattori, 1 kpl

30943 Mikrok. elevaattori Glickman, 1 kpl

30944 Mikrok. atula Gerald suora, 1 kpl

30945 Mikrok. atula Gerald taivutettu, 1 kpl

30946 Mikrok. atula taivutettu, litteä, 1 kpl

30947 Mikrok. atula suorakulma, litteä, 1 kpl

30948 Mikrok. ommelatula, 1 kpl

30949 Suupeili mikrok. suorakulma S, 1 kpl

30950 Suupeili mikrok. suorakulma M, 1 kpl

30952 Suupeili mikrok. pyöreä S, 1 kpl

30953 Suupeili mikrok. pyöreä L, 1 kpl

GDC

4 + 1   
Osta 4 kappaletta 
instrumentteja, saat 
yhden  edullisimman  
kaupan päälle.



TM

30815  | aesbjtxpx

30814  | aesm23txpx

30816  | aecb5-6txpx

30817  | aega1-2txpx

30818 | aega7-8txpx

30819 | aega13-14txpx

30820 | aega15-16txpx

24 Marras-joulukuun EXTRA   |  2018   |   HAMMASVÄLINE   |

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

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

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

ilman teroitusta.  XP-instrumentit säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja 

 rakenteensa koko instrumentin käyttöiän ajan.

* Arvonlisäveroton hinta



käyttäjän kommentit

”Käyttämällä Double Gracey -kyrettejä tarvitsen työskentelyyn 

ainoastaan kaksi kyrettiä neljän sijaan. Säästän työaikaa yli 30 %.” 

”Uuden työskentelytekniikan omaksuminen kahdella kyretillä oli 

erittäin helppoa.”
 

”XP-teknologialla  valmistettuja instrumentteja ei tarvitse teroittaa, 

ja siksi ne säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja rakenteensa koko 

instrumentin käyttöiän ajan.”

Liisa Mellanen, EHL, parodontologi

pinta
Leikkaava
reuna

Leikkaava
reuna pinta

Double Gracey
TM

70

Standard 
blade size

Mini 
blade size

25|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Marras-joulukuun EXTRA 

Teroitusvapaat XP-instrumentit 

ovat olleet käyttäjien suosikkeja 

pitkään – jo yli 10 vuoden ajan. 

Double Gracey™ -instrumenteissa yhdistyvät Gracey- ja Universal-

kyrettien parhaat ominaisuudet. Niissä on pyöristetty pää ja kaksi terävää 

reunaa. Nyt  voit käyttää yhtä kyrettiä sekä mesiaali- ja distaali-pinnoilla tai 

bukkaali- ja linguaalipinnoilla instrumenttia vaihtamatta. 

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

 AE DG MA XP X etu- ja premolaarialueelle 

 AE DG MP XP X molaarialueelle 

Double Gracey -kyretin terän rintapintaa on nostettu, mikä 

luo kyrettiin kaksi noin 110 asteista hieman kaltevaa työpintaa 

alavarren suhteen. Rintapinnan ja terän kulmien ansiosta 

Double Gracey -kyrettiä käytetään kuten tavallistakin Gracey 

-kyrettiä. Varsi asetetaan yhdensuuntaisesti hampaaseen 

nähden puhdistuksen aikana. 

Mini-instrumentit on tarkoitettu syvien ientaskujen-, ahtaiden 

interproksimaalialueiden- ja furkaatioiden puhdistamiseen. 

Kaikki Double Gracey -kyretit ovat teroitusvapaita ja valmistettu 

patentoidulla XP-teknologialla. 

 

Esittelyssä 
Hammaslääkäripäivillä  
Hyödynnä  tuleva 
messutarjous!
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Uutta!

*15,32 e
19 e

35 e
*28,23 e

Nopea apu bruksaamiseen

Grind No More
Purentakisko

Plackers Grind No More purentakisko suojaa hampaita 

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

sekä ylä- että alaleukaan. Kertakäyttöistä suojaa on  mahdollista 

käyttää kolmen päivän ajan. Yksittäispakattu, käyttövalmis 

suoja ei vaadi kuumentamista, muovaamista tai leikkaamista. 

 Miellyttävä ja huomaamaton käyttää.

32490 Purentakisko Grind No More, 10 kpl

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

TuttiFrutti
Joustavat ja hyvin istuvat käsineet. Karhennetut 

sormen päät. Materiaali sopii myös allergikoille. 

Pakkauskoko 96 kpl, sisältää neljää väriä,  

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

30581 XS, 4 väriä, 96 kpl

30582 S, 4 väriä, 96 kpl

30583 M, 4 väriä, 96 kpl

30584 L, 4 väriä, 96 kpl 7,50 e
*6,05 e

monoart suunsuojat 
Kertakäyttöinen, hypoallerginen suunsuoja, joka koostuu neljästä 

kerroksesta. Suunsuojan kuitu kangas on pehmeää ja vettä hylkivää. 

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

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

32872  Suunsuoja lime

32873  Suunsuoja lila

32874  Suunsuoja sininen

32875  Suunsuoja pinkki 8 e
*6,45 e

Monoart pikarit
Kestävä, kertakäyttöinen  muovipikari pyöris-

tetyillä reunoilla. Tilavuus 180 ml. Valmistettu 

polypropeenista. Pakkauskoko 1 000 kpl.

32876  Muovipikari, sininen

32877  Muovipikari, pinkki

32878  Muovipikari, lila

32879  Muovipikari, lime

Tepe Easypick
Silikonipintainen hammastikku

Silikonipäällysteinen hammastikku päivittäiseen hammasvälien 

puhdistamiseen. Varsi on kestävä ja joustava. Leveät silikoni-

harjakset puhdistavat hammasvälit tehokkaasti ja  miellyttävästi. 

Sopii myös implanttien puhdistamiseen.  Pakkauksessa mukana 

säilytyskotelo. Saatavana koot XS/S oranssi ja M/L turkoosi. 

31154 Hammastikku EasyPick XS/S, 36 kpl

31155 Hammastikku EasyPick M/L, 36 kpl

33134 Hammastikku EasyPick XS/S näyte, 100 kpl

33135 Hammastikku EasyPick M/L näyte, 100 kpl

30703 Kokeilupakkaus EasyPick XS/S+M/L, 100 kpl



27|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Marras-joulukuun EXTRA 

*59,68 e
74 e

*66,13 e
82 e

*214,52 e
266 e

3 + 1  
Osta 4 refillipakkausta Opalescence PF 10 % tai 16 %, minttu 

tai regular, valintasi mukaan, saat lisäksi yhden Opalescence PF  

-refillpakkauksen kaupan päälle (edullisin veloituksetta).

37736 Opalescence PF 10 % regular, 8 x 1,2 ml

37737 Opalescence PF 10 % minttu, 8 x 1,2 ml 

37738 Opalescence PF 16 % regular, 8 x 1,2 ml 

37739 Opalescence PF 16 % minttu, 8 x 1,2 ml 

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

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

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

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

3 + 1   
Osta 3 isoa ruiskua 

Ultra-Etch IndiSpense 30 ml, 

saat lisäksi yhden samanlaisen 

kaupan päälle. 

70437 Ultra-Etch IndiSpense

  685, 30 ml

Ultradent 

Tutustu Hammaslääkäripäivillä 
Opalescence GO  | Valkaisugeeli kotikäyttöön

Helppo, valmiit valkaisulusikat ylä- ja alahampaille, 10 kpl/pakkaus.
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14,50 e
*11,69 e

Uutta!

*64,52 e
80 e

160 e
*129,03 e

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

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

hampaiden remineralisaatiota. Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.  Nopeampi, 

yksinkertaisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Helppo sekoittaa homogeeniseksi, 

vienti suoraan ruiskukärjestä, ei hukka materiaalia. Sisältää 35 % vetyperoksidia 

esitäytetyissä sekoitettavissa ruiskuissa.  Säilytys huoneenlämmössä!

• Viskoosi geeli 

• Kaliumnitraatti ja fluori, vähentävät  sensitiivisyyttä

• Kalsium, suojaa kiillettä

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, sisältää: 6 x 1,2 g valkaisugeeliä 

 + 6 x vientikärjet, 2 g neutraloijaa, 2 g Top Dam-iensuoja-

 ainetta + 6 x vientikärjet, käyttöohjeet

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

EverSmile® WhiteFoam™ 
Ortodonttinen puhdistusvaahto

Patentoitu puhdistusvalmiste, joka puhdistaa ja raikastaa ortodonttiset 

kalvot ja kirkkaat kiskot (lusikat). Mintun makuinen vaahto sisältää 3,8 % 

vetyperoksidia.

32858  White Foam -puhdistusvaahto, 50 ml

Käyttöohjeet: 

Annostele 1/2 – 1 täysi painallus vaahtoa jokaiseen kiskoon ja  levitä se 

sormella tasaiseksi pinnaksi. Aseta kiskot takaisin suuhun ja sylje yli-

määräinen vaahto pois. Pyyhi vaahto pois sormistasi. Käytä enintään 

4 kertaa päivässä kiskojen ja hampaiden vaalentamiseen,  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.



Sova  |   Purentakisko

Sova purentakisko tarjoaa nopean ja tehokkaan suojan  bruksismia 

ja hampaiden yhteen puremista vastaan. Sova on  mahdollista 

muokata parissa minuutissa täydelliseen muotoon, jolloin 

potilas saa välittömästi avun. Purentakiskon paksuus on vain 

2,4 mm, joka takaa täydellisen istuvuuden ja  käyttömukavuuden 

 potilaalle.  Materiaali on polymeeriä, jota voidaan muokata 

 uudelleen  vähintään 20 kertaa. Patentoitu muotoilu rei'ityksineen 

ja vaimennus vyöhykkeineen johtaa hampaisiin kohdistuvia 

voimia pois. Sova purentakiskoa käytetään hammaslääkärin tai 

suu hygienistin antamien ohjeiden mukaan (kuitenkin enintään 

100 päivän ajan). Säilytä Sova kisko säilytysrasiassa ja puhdista 

pehmeällä hammasharjalla haaleassa noin 38 asteisessa vedessä. 

Puhdistaminen kuumassa vedessä saattaa vaikuttaa purenta-

kiskon istuvuuteen.

37285 Purentakisko SOVA 2,4 mm, 1 kpl

32897 Puhdistussuihke SOVA Fresh, 60 ml

37286 Säilytysrasia SOVA purentakiskolle, 1 kpl
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Uutta!

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

Akervall



Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

Menestystuote!

Kulmakappale Top Dent 
by Sirona

Comfort-sarjan laadukkaat kulmakappaleet.

Kevyt ja kestävä titaanipäällysteinen runko.

60480      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 40 L, 1:1, sininen    

60481      Top Dent -kulmakappale 

 T2 A 200 L, 1:5, punainen 

   

Turbiini Top Dent  
by Sirona

Hiljainen ja tehokas turbiini – teho 23 W. Keraamiset laakerit. 

60482      Top Dent -turbiini T2 K 

 (KaVo Multiflex -liittimeen)  

60483      Top Dent -turbiini T2 S 

 (Sirona-liittimeen)     

Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

Top Dent Sopro 617 
by Acteon  |  Suukamera

TOP DENT Sopro 617 on helppokäyttöinen 

 USB-kamera tarkkojen intraoraalisten kuvien 

 ottamiseen. Anatominen muotoilu ja  poikkeuksellisen 

laaja kuvauskenttä helpottavat pääsyä vaikeille 

 alueille ja auttavat säilyttämään potilasmukavuuden.

Automaattitarkennus, uusimman sukupolven 

 LED-valo ja asfäärinen linssi takaavat  häiriöttömän 

kuvan. Irrotettavan modulaarikaapelin ja 

 USB-liitännän  ansiosta helppo kytkeä ja siirtää eri 

huoneeseen.  Voidaan käyttää eri valmistajien 

kuvantamisen ohjelmistoja.

59200 Intraoraalikamera Sopro 617 USB  

 Top Dent, 1 kpl  
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Diagnostiikkaan ja 
potilaan motivointiin

Satelec SOPRO Care
Kolmitoiminen diagnostinen suukamera 
nopeuttaa diagnoosin tekemistä

Kolmitoiminen suukamera, jossa perinteisen suukameran 

lisäksi kariesdiagnostinen ominaisuus sekä ientulehduksen 

ja plakin näyttävä kuvausmahdollisuus. 

Ominaisuudet

• korkealaatuinen suukamera 

 100-kertaisella suurennoksella

• PERIO-kuvausmoodissa näkyvät 

 ientulehdus sekä plakki

• CARIES-kuvausmoodissa paljastaa 

 karieksen

Laadukas

• perustuu aallonpituudella 

 440–680 nm olevaan siniseen valoon

• resoluutio 752 x 582

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

TD 
suukamera   

1/3

Acteon  
suukamera   

1/3



NE   TRON

SATELEC® S.A.S   A Company of ACTEON® Group 
17 av. G. Eiffel  BP 30216  33708 MERIGNAC cedex  France 
Tel. +33 (0) 556 340 607  Fax. +33 (0) 556 349 292 
info@acteongroup.com  www.acteongroup.com

Preserve teeth with 
perfect ultrasonic 
vibrations and steel 
tips quality

•  Preservation: Specifi c hardness of steel; nearest to enamel

•  Efficacy: Automatic power regulation and perfectly 
controlled vibrations with the Newtron® Techonology

•  Comfort: Increased tactile sense for the practitioner

I AM 
CARING
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Markkinoiden laajin 
kärkivalikoima! 

newtron P5 xs B-Led
Täydellinen hammaskivenpoistolaite 

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

Markkinoiden laajin kärkivalikoima. Maksimiteho jopa 36 kHz. 

•  Itsenäinen huuhtelujärjestelmä  |  tilava 300 ml:n säiliö,  

mahdollisuus  käyttää steriiliä vettä tai liuoksia

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

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

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

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

endotoimenpiteisiin. Steriloitavat värikoodatut avaimet helpottavat kärkien tehoalueen määritystä.  

Sisältää kärjet 1, H3 ja endoviilat K15/25 mm

Todellinen tehopakkaus!

Tule tutustumaan  
Acteon Newtron P5 XS -ultraäänilaitteeseen

HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVILLÄ OSASTOLLEMME 2e21

Esittelyssä myös Hammaslääkäripäivien Hands-on-klinikalla  

näyttelyn sisääntulon vieressä, Halli 1

 

OHJELMA
torstaina 22.11.
HAMMASKIVENPOISTO- JA ULTRAÄÄNILAITTEET

13:30 – 15:45 Newtron P5 XS, Acteon

perjantaina 23.11.
HAMMASKIVENPOISTO- JA ULTRAÄÄNILAITTEET

9.00 – 11.15 Newtron P5 XS, Acteon

perjantaina 23.11.
SUUSKANNERIT

12.45 – 15.30 Cerec Omnicam, Dentsply Sirona

lauantaina 24.11.
SUUSKANNERIT

10.00 – 12.45 Cerec Omnicam, Dentsply Sirona



Innovatiiviset 
instrumentit
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Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

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

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.
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Hyödynnä  
instrumentti-

tarjous  
4  + 1

Master, Expert,
Sonicflex

320 e
*258,06 e

1 100 e
*887,10 e

UUTUUS!
Prophy-paketit
erikoishintaan 

KaVo Kerr 

Prophy Box 
PROPHYflex 4 
tarjouspakkaus erikoishintaan 1 100 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 320 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) 



KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

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

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

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

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

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

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

KaVo Scan eXam™ 
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700 
intraoraalisensoritekniikka 
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.

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

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

 hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja 

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun 

laboratorioita ja hammas lääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta 

go.kavo.com/fi/imgoverview
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VAIHTOTARJOUS
 
Vaihda vanha Digora uuteen KaVo Scan eXam- 
tai KaVo Scan eXam One -kuvanlukulaitteeseen. 

KYSY TARJOUSTA 

Hammaslääkäripäivillä osasto  2e21 

tai soita meille, puh. 010 588 6200

Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT SMART
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Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

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

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.
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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 yhtä-

aikaisessa 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 

 sijoitetut 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

Salli® SwingFit 
Satulatuoli – aktiivista istumista 
 

Sallin liikkuva istuin mukailee kehon liikkeitä ja erilaiset eteen 

ja sivulle tehtävät taivutukset vahvistavat alaselän, lantion 

alueen ja vatsan lihaksia. Kaksiosainen liikkumista mukaileva 

istuin aktivoi myös lantionpohjan lihaksia. Samalla myös syvät 

lihakset aktivoituvat, selkä, niska ja hartiat pysyvät rentoina ja 

verenkierto parempana.  

Päivän paras kuntolaite niin miehille kuin naisillekin!
Liikkuva istuin auttaa säilyttämään selän luonnollisen notkon 

myös työtehtävissä, jotka tapahtuvat eteenpäin kurottaen. 

Erikoisuutena on istuimen leveydensäätö, joten tuoli sopii 

hyvinkin erilaisten istujien tarpeisiin, myös kapealantioiselle 

istujalle. 

•  kaksiosainen liikkuva istuin leveydensäädöllä

•  istuin nahkaa (16 väriä) tai keinonahkaa,  

kaasujousen väri kromi tai musta

•  tuolin kokonaispaino 10,5 kg, istuimen 7,5 kg (ilman lisäosia)

•  takuu 5 vuotta (kysy 10 vuoden takuusta!)



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.

35|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Marras-joulukuun EXTRA 



36 Marras-joulukuun EXTRA    |  2018  |   HAMMASVÄLINE  |

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

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® -juurenhoito-

ratkaisut on saatavilla INTEGO-malleihin tehdasasenteisena. 

Ne voidaan myös jälkiasentaa käytössä olevaan INTEGO- 

ja INTEGO Pro -hoitoyksikköön (kosketusnäytöllä). 

TURVALLISUUTTA JA HELPPOUTTA   

ENDODONTIAAN

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

Automaattinen takaisinpyörimismahdollisuus.  

Lisäksi INTEGO-malleihin on saatavana integroitu apex-
mittari, joka pysäyttää automaattisesti 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).  

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

SIDEXIS 4V 4.3. potilaan kuvantamis-
datan hallintaan.  Kaikki potilaan kuvat 
yhdellä kertaa TIMELINE-haulla samaan 
näkymään. Voit poimia tai yhdistellä 
kuvat aina kulloisenkin hoidon 
tarpeen mukaan!

UUSI – SIDEXIS 4V 4.3 tarjoaa ainutlaatuisen mah-

dollisuuden vertailla yhdellä ohjelmistolla 2D- ja 3D 

-kuvantamistiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi 

nähdä ja selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä poti-

laan 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

Haluatko tietää enemmän uudesta 
SIDEXIS 4V 4.3 -ohjelmistosta?

Entä kuinka voit hyödyntää sekä 
3D-kuvantamista että CERECiä 
tuottavasti ja helposti?

Kysy meiltä:

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

DATAN HALLINTAK UVANTAMINEN1. 2.
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3D ENDO – on suunniteltu parantamaan hoidon laatua
• aktivoidaan röntgenkuvasta juurihoidettava hammas

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat on helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

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

• se paikallistaa kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• voit suunnitella optimaalisen kulun kanavaan ja valita 

 käytettävän loppuinstrumentin 

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

 menetelmä kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa – ja ennen 

 kaikkea, ohjelma on nopea ja helppo käyttää

Kokeile jo tänään!
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön 60 päivän 

kokeiluversiona osoitteessa www.3dendo.com

Ohjelma  

3D Endo – parempaa, 
turvallisempaa ja
nopeampaa juurenhoitoa

3D Endo

SUUNNITTELU HOITO

Juurenhoitoviilat

CEREC Guide 2

SICAT Optisleep

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air

SICAT Function

3. 4.
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CAD/CAM

Avoin 
järjestelmä

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

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

CEREC-tuoteperheestä löydät juuri sinun vastaan-
otollesi 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 

 keramialla. 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 täyt-

teet 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 

 oikomisen 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 sil-

lat omalla vastaanotollasi yhdellä istunnolla. 

 Zirkoniakruunujen 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. 

CEREC
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CEREC  |  TURVALLINEN JA TARKK A IMPLANTTIKIRURGIA...

2. Suunnitelma
Galileos-implanttiohjelma yhdistää proteettisen suunnitel-

man sekä röntgendatan helposti muutamalla hiiren painal-

luksella. Näillä tiedoilla tehdään implanttisuunnitelma sekä 

valmistetaan kirurginen poraohjuri.

3. Implantointi
Implantti saadaan asennettua turvallisesti ja tarkasti pora-

ohjurin avulla. Tämä työnkulku tarjoaa kustannustehokkaan ja 

maailman nopeimmin valmistetun implanttiporaohjurin.

CEREC

CEREC GUIDE 2 | 3

ORTHOPHOS SL 3D

SIDEXIS 4 |  4V 4.3

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

suunnitelmaa varten sekä KKTT-kuva kirurgista poraohjurisuunnitelmaa varten.

+

Implanttisuunnitelmasta implantin asennukseen ja siitä 
aina lopulliseen implanttikruunuun, CEREC-järjestelmä 
mahdollistaa koko implanttihoidon omalla vastaanotollasi.



43|  HAMMASVÄLINE  |  2018  |   Marras-joulukuun EXTRA 

CEREC  |  TURVALLINEN JA TARKK A IMPLANTTIKIRURGIA... . . .ON MAHDOLLISTA YHDELL Ä HOITOK ÄYNNILL Ä

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

jäljennöksiä, mikä säästää aikaa sekä potilasta epämiellyttävältä jäljennös-

lusikalta. Tarkka 3D-jäljennös luonnollisissa väreissä tekee skannaamisesta 

helpompaa, havainnollisempaa sekä ergonomisempaa kuin koskaan ennen.

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

proteettisen suunnitelman. Abutmentit ja kruunut saadaan suunniteltua 

helposti yhdellä kertaa.

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

pari. Riippuen indikaatiosta, käytetettävissä on erittäin laaja materiaalikirjo 

väliaikaisista ratkaisuista aina lopullisiin implanttikruunuihin. 

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

zirkoniakruunut ja abutmentit n. 24 minuutissa.

CERECin avulla myös implanttiproteetiikka on hallussasi. Yhdellä 

suunnitteluvaiheella voit valmistaa yksilölliset implanttiabutmentit ja 

kruunut tai ruuvikiinnitteiset implanttikruunut. 

Voit valita materiaalit erittäin laajasta kirjosta väliaikaisista materiaaleista 

aina lopullisiin ratkaisuihin. Tuloksena voit tarjota potilaillesi aina yksilöllisen 

ja parhaiten sopivan ratkaisun, täydellisellä lopputuloksella.

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

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

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

Janne Ruokola
myyntipäällikkö 

CAD/CAM-järjestelmät

p . 050 310 8595

Esa Apajasaari
myyntispesialisti 

CAD/CAM-järjestelmät
p . 050 310 8581

Haluatko tietää 
enemmän? 

Soita meille, niin 
kerromme lisää.
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Helppo, nopea ja digitaalinen – CEREC Ortho. Intraoraalijäljentämisestä 

aina lopullisiin oikomiskojeisiin, jokainen vaihe on intuitiivinen, eri vaiheisiin 

muokkautuva sekä mukava sinulle, hoitohenkilökunnalle sekä potilaillesi. 

> Erittäin tarkat kokoleuan skannaukset CEREC Omnicam -suukameralla, 

joka on nopea, tarkka ja helppokäyttöinen.  

> CEREC Ortho -ohjelmiston avulla jäljennökset ovat saatavilla välittömästi 

skannauksen jälkeen, ja integroitu mallien analyysi kertoo nopeasti kliinisen 

• Intaoraalijäljennös on nopea ja sen voi 

ottaa myös joku muu hammashoidon 

ammattilainen.

• Aina luotettava ja tarkka jäljennös  

ohjatun skannauksen ansiosta.

• Ergonominen käsiteltävä, puuteriton ja 

värillinen CEREC Omnicam-suukamera.

• Potilaasi säästyvät perinteisiltä jäljennös-

aineilta.

• Välitön hoidon arviointi sekä  integroitu 

mallien analyysi ovat osa skannausta ja 

säästävät sinun ja potilaittesi aikaa.

• Fyysisten mallien 3D-printtaus perinteisiä 

oikomiskojeita varten.

• Datan siirto hammasteknikolle, yhteis-

työohjelmistoja tai kolmannen osapuolen 

suunnittelua varten.

HELPPO: JÄLJENNÖS NOPEA: ANALYYSI DIGITAALINEN: MALLIEN SIIRTO

Saumaton 
mallien 
vienti

Oikomiskalvot

Fyysiset mallit

Uniapneakojeet

Linguaaliset 
oikomiskojeet

Retentiokiskot

Sementointi-
avustimet

Mallien vienti 
yhteistyö-
ohjelmiin

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös lukuisiin oikomisen suunnitteluohjelmistoihin:

CEREC ORTHO

DIGITA ALINEN TYÖNK ULK U
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. 

> Voit keskittyä potilaaseen ja hoidon suunnitteluun ennen kuin 

tilaat hoitomenetelmän hammasteknikolta tai suoraan digitaalisesti 

eri valmistajilta.



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.

OMNICAM 

Nopea, monipuolinen ja helppo skanneri tarkkaan digitaaliseen 

jäljentämiseen. Erinomainen työkalu, kun haluat varmistaa 

hyvät jäljennökset.

Omnicam esittelyssä Hammaslääkäripäivillä 
pe 23.11. klo 12.45–15.30 ja la 24.11. klo 10–12.45

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 
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Laboratorioon

Pitkän linjan osaaminen kantaa  
digitaalisessa tuotannossa 

Milloin ja miten päädyit tähän ratkaisuun?
Olin tutustunut jo pidemmän aikaa erilaisiin CAD/CAM-järjestelmiin. 

Olemme Suomen ensimmäisiä laboratorioita, jotka ovat hankkineet den-

taaliskannerin jo 15 vuotta sitten. Tämän jälkeen olemme päivittäneet va-

likoimaamme tarjoten lähes kaiken tarvittavan palvelun skannauksessa ja 

nyt myös CAM-tuotannossa eli jyrsinnässä omien CAM-jyrsimien myötä.

Dentsply Sironan InLab-järjestelmä tuli meille ensin kokeiluun ja sit-

ten käyttöön hyvien käyttökokemusten myötä noin vuosi sitten.

Päädyin Sironan järjestelmään sen laadun, selkeyden ja toiminta-

varmuuden vuoksi sekä kotimaisen, laadukkaan toimijan Hammasväli-

ne Oy:n ammattitaidon edesauttamana. Valintaa ei ole tarvinnut katua.

Mikä oli mielestäsi tärkein valintaperuste?
Sirona on valmistanut jyrsimiä sekä skannausjärjestelmiä 40 vuoden 

ajan ja nämä jyrsin-skannerit toimivat vielä tänäkin päivänä. Sirona on 

toiminnallaan vakuuttanut minut siitä, että saan laadukasta, toiminta-

varmaa kokonaisuutta, joka palvelee nyt ja tulevaisuudessa. Jyrsin on 

Jani Ruppa on toisen polven hammasteknikko.  

Digitaalisuuteen ja inLab-järjestelmään 

siirtymistä ei ole tarvinnut katua. 

Järjestelmävalinnoissa vakuutti  laadukas ja 

toimintavarma kokonaisuus.

Digitaalisuus on tullut hammaslaboratorioihin 
jäädäkseen. Yksi digilaboratorioiden "veteraaneista" 
on jyväskyläläinen SR-Hammas. 

Kävimme kysymässä miten digitaalisuus on vaikuttanut 
valintoihin, työn laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja 
laboratorion arkipäivään. 
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tehty palvelemaan niin, että sitä ei tarvitse uusia. Peruskonstruktio 

on päivitettävissä tulevaisuuden tarpeisiin. Käyttöohjelmisto on 

selkeä ja hyvin toimiva.

Miten järjestelmän käyttöönotto sujui? 
Tarvitsitko tai saitko käyttökoulutusta ja tuotetukea?
Käyttöönotto sujui hienosti ja nopeasti – ns. Plug-and-Play- 

tyylisesti. Olen pitkän linjan CAD- käyttäjä, jolloin ohjelmiston 

käyttöönotto ja käyttö ei tuottanut ongelmia. Aloituskäyttö ja käyt-

tökoulutus toimi hyvin step-by-step. Ohjelma itsessään on hyvin 

selkeä ja looginen sekä erittäin helppokäyttöinen. Tuotetukea on 

saanut aina tarvittaessa. 

Miten inLab-järjestelmä laitteineen on muuttanut 
omaa työskentelyäsi?
Olemme lisänneet uusia palvelumuotoja valikoimaamme pystyen 

toimimaan lähes täysin digitaalisesti.

Perusrakenteet, kuten inlayt, onlay ja kruunut,  voimme valmis-

taa jopa samalle päivälle ja isommat rakenteet parissa  päivässä. 

Lisäksi olemme vieneet translucent  zirkonia -tuotteet uudelle 

 asteelle tarjoten esteettiset full contour -ratkaisut myös etuham-

masalueelle.

Sirona Connectin kautta voimme palvella käytännössä globaa-

listi. Tervetuloa testaamaan uuden asiakkaat!

HAMMASLABORATORIO SR HAMMAS
Sepänkatu 14, Jyväskylä  |  www.srhammas.fi 

Haastateltava on Jani Ruppa, laboratorion toimitusjohtaja 
ja toisen polven hammasteknikko.

Miten se on vaikuttanut laboratoriosi tuotantoon 
ja toimitus nopeuteen?
Olemme lisänneet tuotantomääriä sekä nopeutta halutusti. 

Entä materiaalihankintoihin, materiaalivalintohin 
ja kustannuksiin?
Materiaalihankintojen luonne on muuttunut ns. prässättävistä 

tuotteista jyrsittäviin. Kustannukset per lopullinen työ kuitenkin 

pysyy hieman alhaisempana tuotannon nopeuduttua. Materiaali-

kustannuksissa säästöä ei tule juurikaan, mutta työajassa selkeästi. 

Tulee kuitenkin muistaa, että CAD-suunnittelu ottaa myös aikaa. 

Tuotteet eivät synny itsestään.

Miten asiakkaasi – hammaslääkärit, potilaat  –  ja oma henki-
lökunta ovat kommentoineen lopullista työtä ja sen laatua?
Olemme aina olleet korkean laadun tavoittelijoita ja näin ollen 

CEREC-järjestelmä on hyvä lisä tähän kokonaisuuteen. 

Laatu ja työn tasa-aineisuus pysyy jatkuvasti korkeana jyrsintä-

teknolo gian myötä. Laatu ja asiakastyytyväisyys on työmme tär-

keimmät mittarit ja asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä. 

Valmistamistamme CEREC-tuotteista on tullut ainoastaan hyvää 

tai erittäin  hyvää palautetta. Joka on palveluitamme kerran käyt-

tänyt, käyttää myös uudelleen.

InLab on hyvä lisä laboratorion toimintakokonaisuuteen. Se ei 

yksin korvaa hammasteknistä ammattitaitoa, mutta täydentää ja 

lisää sitä erinomaisesti.

Jokainen työ on aina yksilöllinen ja siihen tulee suhtautua aina 

kunnioituksella. Tyytyväinen potilas hymyineen kertoo onnistu-

neesta lopputuloksesta.

Suosittelisitko inLab-järjestelmää kollegoille?
Tottakai suosittelen hyppäämään CAD/CAM-maailman mahdol-

lisuuksiin.

teksti: Kaija Rappu

SR-Hammas pitää laatua tärkeänä. Materiaalivalinnoissa ei tingitä ja tuotannossa hyödynnetään inLab-järjestelmäpakettia ja CEREC-järjestelmää. 

Sironan 3D-jyrsin MC X5 on nopeuttanut tuotantoa ja vaikuttanut osaltaan tuotantokustannusten pysymiseen alhaisena.
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Uutta!

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 

indikaattorit reagoivat vaiheittain sterilointiparametreihin 

(sterilointi lämpötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn läsnäolo/

laatu) höyry steriloinnin 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  steriloita vien 

materiaalien ollessa kosketuksissa sterilointiaineen (höyry) 

 kanssa. 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

inLab – TÄYDELLINEN 

OHJELMISTOPAKETTI HAMMASLABORATORIOILLE 

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   

|  Teles kooppirakenteet, 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 valmisvaiheessa. Yksi lisenssi kaikkiin 

import- ja export-rajapintoihin. 
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Kysy asiakaspalvelustamme  

p. 010 588  6100

desinfektioliina
Käyttövalmiit desinfektioliinat. 

Vaikutusaika 30 sekuntia. pH 6,5–7,5.

38369 Desinfektioliina, 100 kpl 

Puhdistusvaahto
Puhdistusvaahto alkoholille herkkien 

pintojen ja materiaalien puhdistukseen ja 

desinfektioon. Vaikutusaika 1 minuutti.

38370  Pumppupullo, 200 ml

38908  Suihkupullo, 500 ml

Instrumentti desinfektio
Aldehyditön ja fenoliton, 99 %:sti biohajoava 

desinfiointiliuos. Käyttöliuos 2 % tai 4 %.  

Liotusaika bakteereille ja viruksille minimi 

5 min, sienille 15 min. Älä ylitä aikaa,  huuhtele 

huolellisesti. Vaihda liuos päivittäin tai 

 viikoittainen käyttötason mukaan. Säilyvyys-

aika 3 vuotta. 

33666 Instrumenttidesinfektio, 2 l

Pumppu ja annostelukorkki 
Pumppu Top Dentin yleissaippua- ja  

käsidesinfektio geelin 1 litran pulloille.

Annostelukorkki 2 litran pulloille.

38920  Pumppu, 1 kpl

37274 Annostelukorkki, 1 kpl

Konepesuaine eco 
Matala-alkalinen ja hellävarainen  

konepesuaine  desinfektorille. pH 9,6.  

Manuaalinen annostus: 25 ml/10 l vettä.  

Automaatti  annostus: katso koneen  

valmistajan ohjeita.

 

33475 Kanisteri, 5 l

Top DentOrolin OP-Forte AF 
Nestetiiviste laajojen pintojen pyyhintään ja 

pesudesinfektioon. Hellävarainen ja erittäin 

materiaaliystävällinen.  Sopii luonnonkivi- ja 

laattalattioille, PVC:lle. Ei alde hydejä, fenoleja tai 

syövyttäviä aineita. Hedelmäinen tuoksu. pH 7–8.

376078 Orolin Op-Forte AF, 2 l

Orocid-multisept plus Tiiviste 

instrumenttien desinfektioon ja puhdistukseen. 

Voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa. 

Laaja vaikutusalue. Aldehyditön, fenoliton, ei 

sisällä korroosiota aiheuttavia komponentteja. 

37608 Orocid-Multisept Plus, 2 l

Oro clean plus |  Tehokas tiiviste 

Hammashoidon imulaitteistojen, sylkykuppien 

ja amalgaami-erottimien desinfektioon ja 

puhdistukseen. Inaktivoi tehokkaasti itiöt, poistaa 

lian ja varmistaa imulaitteiston häiriöttömän 

toiminnan. Piparmintun tuoksu. Ei vaahtoa. 

Vaikutusaika 30 min, käytetään kerran viikossa. 

31076 Oro Clean Plus, 5 l

Oro clean liquid
Erittäin tehokas tiiviste imulaitteistojen, 

sylkykuppien ja amalgaamierottimien 

puhdistamiseen. Poistaa sitkeätkin jäämät kuten 

kalkin, veren ja muut kertymät. Aldehyditön ja 

alkoholiton, soveltuu useimmille materiaaleille. 

Vaahtoamaton, ei vahingoita imupumppua. 

Päivittäiseen käyttöön 2 % liuoksena.

37612 Oro Clean liquid, 2 l

39540 Oro Clean liquid -täyttöpullo, 5 l

Rajoitettu loppuerä poistohinnoin!

TOP DENT-
hygieniataulukon voit tilata 

asiakaspalvelustamme, 

p. 010 588 6100 tai 

ladata kotisivuiltamme 

www.hammasvaline.fi
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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

Erisan Oxy+
Desinfektioaine laitteille, välineille ja pinnoille

Monikäyttöinen vetyperoksidiin ja 

peretikkahappoon perustuva desinfektioaine 

puhdistukseen ja desinfektioon. Tuote on pakattu 

annospusseihin granuloituna jauheena, jonka 

desinfektioteho aktivoituu vesiliuoksessa.  

Soveltuu myös herkille materiaaleille sekä   

hammasproteesien ja imulaitteiden  

desinfiointiin.

90047 Erisan Oxy+, 50 x 50 g
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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

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

automaattisesti säätyvä kuivausaika. Nopeuttaa välinehuoltoa! 
Oikea valinta, kun haluat laatua ja tarkkuutta. 

• automaattinen ovi ja 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

MELAstore-Tray 50    
MELAstore-Tray 100   

MELAstore-Box 100  

MELAstore-Box 200

MEtherm 50  |  Konepesuaine

Mieto, emäksinen pinta-aktiivisiin aineisiin ja entsyy-

meihin perustuva puhdistusaine (silikaattivapaa neste-

tiiviste). Annostus: 5–10 ml/l riippuen likaisuusasteesta. 

37261  MEtherm 50 -konepesuaine, 5 l

MEtherm 55  |  Neutralointiaine

Sitruunahappopohjainen neutralointiainepuhdistus-

tuloksen optimoimiseksi MELAthermissa.  

Annostus: 1–2 ml / l. 

37262  MEtherm 55 -neutralointiaine, 5 l

MEtherm 60  |  Huuhteluaine.

Huuhteluainetiiviste varmistamaan tahraton  kuivaus-

tulos MELAthermissa.Annostus: 0,2–0,6 ml / l. 

37263  MEtherm 60 -huuhteluaine, 940 ml

 

MEtherm-puhdistusaineet
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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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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Laitteet ja kalusteet 

Mikael Malila, p. 043 850 1483 

Huoltoedustajat:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

Jari Laurila, p. 050 310 8689

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

Laitteet ja kalusteet

Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Huoltoedustajat:

Antti Hartikainen, p. 050 310 8599

Jukka Haapiainen, p. 050 310 8640

Matti Vanhanen, p. 043 850 1418
 

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustaja:

Mika Nummela, p. 050 310 8608 

LÄNSI- JA KESKI-SUOMEN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Huoltoedustajat: 

Reijo Hanhimäki, p. 050 310 8598 

Markus Kontunen, p. 045 7881 4211

Markus Pietiläinen, p. 050 310 8645 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 

Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212

Laitteet ja kalusteet 

Espoo/Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Helsinki/Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

Pekka Heinonen, p. 050 310 8612

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600

Pyry Koivumäki, p. 050 310 8604

Juha Laurila, p. 050 310 8606

Markku Nykänen, p. 050 310 8613

Lauri Taipale, p. 050 310 8644

Timo Tolvanen, p. 050 310 8634

 

KOKO SUOMI 

Asiakaspalvelu p. 010 588 6100
Raili Kutilainen, Sirkka-Liisa Pakola, 

Leena Fredriksson, Gajane Bottinelli 

 

Tarjousmyynti
Myynnin tuen päällikkö 

Björn Karlsson, p. 043 825 9449

Tarjousanalyytikko

Mikko Koivisto

Tarjouskäsittelijät:

Lea Reunanen, p. 050 310 8543

Jenni Kivijärvi, p. 050 310 8550

Päivi Tuompo, p. 050 310 8637

 
Oikomistuotteet p. 010 588 6600 

Myyntipäällikkö Eija Haltsonen,  

p. 050 310 8560 

Myyntispesialisti Marika Saarinen,

p. 045 7881 5192 

 

 

 

Hammastarvikkeet
Tuotehallinta

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569

Hankintapäällikkö 

Hannele Nokia, p. 050 310 8563

Tuotepäälliköt 

Anna Laaksonen, p. 050 310 8548

Katriina Polttila, p. 045 7881 4253

Tuotespesialisti Minna Nurmi, 

p. 050 310 8564 

 

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

Tuotepäällikkö Visa Poikela, p. 050 310 8646

Myyntiassistentti 

Katariina Karento-Peltonen, p. 050 310 8542

Cad/Cam, Cerec 
Janne Ruokola, p. 050 310 8595

Esa Apajasaari, p. 050 310 8581

 
Laboratoriotuotteet p. 010 588 6400 

Laboratoriotarvikemyyjä Jaana Ahlroth 

Aluepäällikkö Kaija Rappu, p. 043 825 9475

Myyntiassistentti Deborah Delatte, 

p. 045 7881 4285

 

Hammasvälineen toimipisteet 

HAMMASVÄLINE OY

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

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

TURKU  Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku  

TAMPERE Kuoppamäentie 40, Liikehuoneisto, 33800 Tampere  

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

SEINÄJOKI Huone B 139 /Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki

OULU  Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu  

kotisivut    www.hammasvaline.fi 

sähköpostit   etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi 

puhelinvaihde  010 588 6000  |  faksi 010 588 6999 

 

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

Oikomistuotemyynti  p. 010 588 6600 sähköpostilaukset 

Laboratoriomyynti  p. 010 588 6400 tilaukset@hammasvaline.fi

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

Huoltopalvelut   p. 010 588 6300 huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu   p. 010 588 6700 varaosatilaus@hammasvaline.fi

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

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610 

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569 

Graafinen suunnittelija 

Tarja Patrikainen 

Markkinointiassistentti (tapahtumat)

Pauliina Päivänsalo, p. 050 310 8571

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



HAMPAILLE.FI
VERKKOKAUPPA
VAIHTOEHTONA

APTEEKILLE!

Hampaille.fi on edullinen ja laajan valikoi-
man suun hyvinvointia edistävä verkko-
kauppa. Suosittele Hampaille.fi:tä potilail-
lesi ja varmista heille sujuva kotihoito.

Voit tilata ILMAISEKSI potilaillesi 
Hampaille.fi etukoodeja osoitteesta 
http://info.hampaille.fi/ammattilaisille 
tai sähköpostitse info@hampaille.fi
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– 20 % 

& 

Ammatilliset illat 2019  

    

7.3.2019  Lappeenranta klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Lappee

21.3.2019  Vaasa  klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Vaakuna

19.9.2019 Turku  klo 16.30–19.30, Scandic Julia

10.10.2019  Jyväskylä klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Alexandra

OHJELMASSA 

Luento Tarinaa biofilmistä;  luennoitsija EHL Petri Hippi 

Ilmoittautuminen:  
www.denstal.fi  > Koulutuskalenteri 
 

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen on 

sitova. Peruuttamaton sekä viimeisen ilmoittautumispäivän 

jälkeen peruttu ilmoittautuminen laskutetaan osallistujilta. 

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy 

Suuhygienisteille,  
hammashoitajille ja alan opiskelijoille

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



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

 

Juurihoidon 3D-laajennus 
11.12.2018  |  Jyväskylä
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. 

Ilmoittautumiset   >  www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla 

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai p. 050 310 8571

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 hoitohenkilöille. 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  Välinehuollon 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.

& 


