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 Helmi-maaliskuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

Parempia paikkoja...
Suurin osa hammashoidosta on edelleen paikkaushoitoa. 

Täyteaineet ovat kehittyneet vuosien varrella ja hyvin istuvien keraamisten  

restauraatioiden tekeminen onnistuu CAD/CAM-järjestelmillä erinomaisesti.

 
Uusia tuttavuuksia laajaan tuotevalikoimaamme  ovat   FGMn Opallis-täyteaineet (s. 3) sekä  

SDIn aura eASY ja aura bulk fill   (s. 14–15). Molemmat sopivat hyvin peruspaikkaukseen – edullisia ja kestäviä 

vaihtoehtoja. Biscon uutuus  ZirClean  (s.4–5)  on helposti annosteltava geeli, joka puhdistaa restauraation ja 

parantaa sidoksen kestävyyttä. Universaalien sidosaineiden legenda, Biscon All-Bond Universal edustaa edelleen 

sidosaineiden kärkeä; helppo, kestävä eikä tarvitse erikseen aktivaattoria. Bioaktiivisten Top Dent ACTIVA -sarjan 

(s. 6)täyteaineiden ja sementin käyttö ja muokattavuus on helppoa, eikä saumavuodoista ole enää vaaraa.

 

Green Line eli ympäristöystävälliset tuotteet ovat päivän sana.  Hygieenisyys ja maatuvuus toteutuvat 100-pro-

senttisesti uusissa kertakäyttöisissä Natures Tip -ilma ja vesiruiskun kärjissä (s. 24).  Biopohjaisista materiaaleista 

valmistettuja ovat myös Orsing Hygovac Bio -tehoimunkärjet, TePe GOOD -hammasharjat sekä Dunin tarjottimet. 

Keraamisessa paikkaushoidossa Dentsply Sironan CEREC-järjestelmä (s. 39–43) on edelläkävijä ja edustaa help-

poudessaan, nopeudessaan sekä tarkkuudessaan teknologian huippua. Voit olla varma restauraation istuvuudesta 

ja kestävyydestä. Potilaasi saa yhdellä istunnolla parhaan mahdollisen tuloksen, ja kuten eräs kruunun saaneista 

totesti; "Kerran CEREC, aina CEREC". Meiltä löydät CERECiin laajan valikoiman parhaita CAD/CAM-materiaaleja 

sekä sementointiin Biscon all-in-one e-Cement-pakkauksen  (s. 5, 44) ja muut huipputuotteet.

 

Maaliskuun IDS 2019  tarjoaa jälleen roppakaupalla uutuuksia.  

Etsimme niistä parhaat ja kerromme lisää Extran seuraavassa numerossa.  

 

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Pitkäikäisiin täytteisiin

aura eASY
Vahva universaali yhdistelmämuovi etu-

ja taka-alueelle.  Helppo ja nopea työstää. 

Vain neljä sävyä ja hyvä kameleonttiefekti. 

Lue lisää, sivu  14. 

Paikkausinstrumentit

American Eagle 

XP-päällystetyt erittäin vahvat ja terävät 

paikkausinstrumentit. Laatua ja kätevyyttä!

sivut 8–9.

Aito universaali sidosaine

All-bond Universal 

Yhden pullon sidosaine, joka sopii kaksois-, 

valo- ja kemialliskovetteisten materiaalien 

kanssa eikä tarvitse aktivaattoria, sivu 4.

Helppoutta paikkaushoitoon 
CEREC-tuoteperhe

 
Vahva ja edistyksellinen! CEREC-järjestelmä 
on yhä keraamisen paikkaushoidon ykkönen. 
Helppo, nopea ja avoin CAD/CAM-järjestelmä, 
jossa on huippuominaisuudet peruskeramiaan, 
implantologiaan sekä ortodontiaan. CEREC-
ratkaisut ja oheislaitteet, sivut 39–41  ja  
CAD/CAM-tarvikkeet sivuilla 43–45.

Vain yksi pullo! 

Ei aktivaattoria!
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Uutta paikkaushoitoon!

uutuus

Opallis
Valokovetteinen nanohybridimuovi 

Poikkeuksellista estetiikkaa ja  kestävyyttä! 

Erinomainen  viskositeetti sekä  helppo käsittely 

ja muotoilu takaavat  laadukkaan  viimeistelyn 

ja pitkä ikäiset  restauroinnit. Hyvät optiset 

ja  mekaaniset  ominaisuudet.  Erinomainen 

 viimeistely ja  kiillottuvuus. Laaja sävyvalikoima.

Erinomainen hinta-laatusuhde.

Opallis Flow
Valokovetteinen juokseva mikrohybridimuovi

Opallis Flow on valokovetteinen,  viskositeetiltaan  medium mikro-

hybridimuovi, jota voidaan käyttää muun muassa pienissä korjauksissa, 

alustäyte materiaalina, luokan I, III ja V sekä  maitohampaiden täytteissä. 

Helppo applikoida ja  erinomainen  viskositeetti, mikä parantaa täyte-

aineen  adaptoitumista kaviteettiin ja tekee sauma-alueista tiiviit ja 

kestävät.  Korkea filleripitoisuus (72 %).

Nanohybridi yhdistelmä muovi  
etu- ja taka-alueelle

Ambar aps*
Valokovetteinen sidosaine total-etch-tekniikkaan

37592 Ambar APS, 6 ml

Ambar Universal aps*
Valokovetteinen universaali sidosaine itse-etsaus, total-etch- ja 

 selektiivisen kiille-etsauksen tekniikoihin

37593 Ambar Universal APS, 5 ml

*APS (Advanced Polymerization System) parantaa sidoslujuutta ja  mekaanisia 

ominaisuuksia. Lisäksi se tekee sidosaineesta lähes  värittömän, mikä parantaa 

esteettisyyttä etualueella.



Bisco
Uutta!
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28 e
*22,58 e

86 e
*69,35 e

106 e
*85,48 e

44 e
*35,48 e

TheraCem Ca
Kalsiumia 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,  8 g ruisku 

  + kärkiä 5 kpl

ZirClean free
Restauraatioiden puhdistusgeeli – UUTUUS!

Puhdistusaine zirkoniav, keramiav ja metallisten 

restauraatioiden sidospinnan puhdistukseen 

 intraoraalisen kokeilun jälkeen hyvän sidos-

lujuuden aikaansaamiseksi. 

• Käytännöllinen ruiskupakkaus

• Helppo vienti ja ylimäärien puhdistus

• Luotettava sementointitulos

• Poistaa sylki- ja muut kontaminaatiot  

> parempi sidoslujuus sovituksen jälkeen

39044 ZirClean, 5 g

All-Bond Universal 
Valokovetteinen unversaali sidosaine

• Biscon 30- vuotisen sidosainetutkimuksen tulos.

• Voidaan käyttää suorien ja epäsuorien 

 restauraatioiden sidostukseen. 

• Sopii käytettäviksi sekä valo-kaksois- että 

 kemialliskovetteisten materiaalien kanssa.

• Ei vaadi aktivaattoria

36958 All-Bond Universal, 

  refilli, 6 ml pullo

BisCover lv
Matalaviskoosinen, valokovetteinen 

resiinipohjainen kiillotusliuos

•  Käytetään samanaikaisesti sekä 

 kiillottamaan että pinnoittamaan täytteen 

pinta tasaiseksi ja hohtavan kiiltäväksi. 

•  Ehkäisee värjäytymistä. 

•  Voidaan käyttää kaikentyyppisiin suoriin, 

epäsuoriin ja väliaikaisiin restauraatioihin 

sekä akryylikojeisiin. 

06363 Biscover LV  

 kiillotusliuos, 3 ml

Kysymys: Miksi jotkut universaalit sidosaineet tarvitsevat aktivaattorin?

Vastaus: Useimmat universaalit sidosaineet sisältävät liikaa vettä ja jäävät happamiksi jopa liuotin aineen 

 haihdutuksen jälkeenkin ja ovat siten liian  happamia, hydrofiilisiä ja läpäiseviä.  Happamuuden vuoksi ne eivät ole 

yhteensopivia kemiallis- tai kaksoiskovetteisten resiinimate riaa lien (sementit, yhdistelmämuovit, ...) kanssa.



Bisco
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32 e
*25,80 e

87 e
*79,16 e

59 e
*47,58 e

205 e
*165,32 e

Z-Prime Plus
Yksikomponenttinen primeri 

epäsuoriin restauraatioihin 

•  Sopii käytettäväksi sekä valo- että kemiallisko-

vetteisten resiinisementtien kanssa.

•  Voidaan käyttää ZrO2- ja Al2O3-runkoisten 

kokokeraamisten restauraatioiden ja metalli-

runkoisten töiden sekä yhdistelmämuovien ja 

juurikanavanastojen pintakäsittelyyn. 

•  Vain yksi pullo.

•  Ainutlaatuinen yhdistelmä kahta aktiivista 

monomeeria; MDP-fosfaatti monomeeri ja BPDM 

karboksylaattimonomeeri > korkea sidoslujuus.

34695  Z-Prime Plus, 4 ml

eCement
Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovisementti kaikkien lasia 

sisältävien restauraatioiden kiinnittämiseen. 

Peruspakkaus sisältää kaikki tarvittavat materiaalit lithium disilikaatti 

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

pinnan käsittelemiseen. 

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

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

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

Saatavana myös valokovetteinen resiinisementti, joka hakeutuu hyvin 

koko restauraatioon. Kovetussyvyys 2 mm. Yhteensopiva laminaattien, 

kruunujen, siltojen ja CAD/CAM-litiumdisilkaatti blokkien kanssa.

 
38960 eCement, peruspakkaus, 1 pakk

38961 eCement DC Automix, 8 g

38962 eCement LC, A1, ruisku 4,5 g

38963 eCement LC, translucent, ruisku 4,5 g

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

Ilmoittaudu suositulle  
Dr. Rolando Nunezin kurssille

Luotettava sidostus 
adhesiivisessa 
hammashoidossa

25.3.2019  |  Helsinki

26.3.2019  |  Oulu

27.3.2019  |  Turku

28.3.2019  |  Kuopio

Luennolla käsitellään kaikki eri pintojen sidostus protokollat 

sekä kuinka vältetään jälkisensitiivisyys ja suojataan pulpa. 

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja kurssista sivulla 52 >>

* Arvonlisäveroton hinta



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.



UUTTA!
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17,50 e
*14,11 e

7 e
*5,65 e

2,50 e
*2 e

2 e
*1,62 e

4,80 e
*3,87 e

8,30 e
*6,70 e

5,40 e
*4,35 e

Folioatula 650
35008 suora, 15 cm, 1 kpl

Tutkimuskäsine Aqua Source
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine. Väri turkoosi.  

Käsine sisältää lanolia ja E-vitamiinia. 

31976 XS, 200 kpl

31977 S, 200 kpl

31978 M, 200 kpl

31979 L, 200 kpl

31980 XL, 200 kpl

Puhdistuslappu Cell
Selluloosapohjainen, nukkaamaton puhdistuslappu pintojen 

ja instrumenttien pyyhkimiseen.  

 
39029  10 x 10 cm, 350 kpl 

39030 5 x 5 cm, 250 kpl

Kuitukangastaitos 
Hyvä imukyky ja nukkaamaton. Nelikerroksinen. 

Tukkupakkaus 50 x 100 kpl. 

32593 10 x 10 cm, 100 kpl

Muovipikari kuviollinen
Kuviollinen, kertakäyttöinen muovipikari. Tilavuus 180 ml.  

39026 vaaleansininen, 500 kpl

39027 fuksia, 500 kpl

39028 vihreä, 500 kpl

Artikulaatiopaperi 
32590 hevosenkenkä, 6 x 12 kpl  

32591 kaareva, 18 x 12 kpl

Tutkimuskäsine Blue Smooth 
PF nitriili
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine. 

Vaaleansininen, 3 mil. Sisältää kollageenia,  

joka pehmentää ja suojaa ihoa.

37903 XS, 100 kpl

37904 S, 100 kpl

37905 M, 100 kpl

37906 L, 100 kpl

37907 XL, 90 kpl

Tutkimuskäsine PF Magenta 
Smooth nitriili
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine.  

Aniliininpunainen, 3 mil. Sisältää kollageenia,  

joka pehmentää ja suojaa ihoa.

36099  XS, 100 kpl

36100 S, 100 kpl

36101 M, 100 kpl

36102 L, 100 kpl

36103 XL, 90 kpl

23 e
*18,55 e

15 e
*12,09 e

15 e
*12,09 e

* Arvonlisäveroton hinta



Astek

Uutuus!

 
Etusi:
• Parempi näkyvyys työskentelyalueelle
• Helpompi ulottuvuus suuonteloon
• Työskentely fokusoitunutta ja tehokasta
 

 

OptraGate®

Kosteuskontrolli helposti

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB
Tuotekonsultti Suomessa: Pia Herrmann-Rajala, gsm 040 589 88 39

Tarjous 2+1
Osta valintasi mukaan 3 OptraGate-pakkausta, 
saat niistä edullisimman veloituksetta.

Refillit 80 kpl: 09623 | 71458 | 71451 | 71100
Lajitelmat 20+20 kpl: 32273 | 32272

   
                                                                              Tarjous on voimassa 31.3.2019

annons Optragate 2019.indd   1 2019-01-07   13:51

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

*5,65 e
7 e

Transform  |  Jäljennöslusikat

Lämpömuovattava kertakäyttöinen jäljennöslusikka. Helpottaa  jäljennöksen  ottoa 

esimerkiksi, jos potilaalla  epätavallisia pehmytkudosmuutoksia, luun muotoja tai 

hampaiden asentoja. Kasta +70-asteiseen veteen ja muotoile. Pakkauskoko: 12 kpl.

30636 Small, yläleuka

30634 Medium, yläleuka

30632 Large, yläleuka

30635 Small, alaleuka

30633 Medium, alaleuka

30631 Large, alaleuka



• Soveltuu hampaan kaikille pinnoille

• Kiillottaa tasaisesti hampaan muotoa 
mukaillen

• Nopea, helppo ja ennakoitava  
viimeistely & kiillotus

• Kiillottimet yhdistelmämuoville,  
keramialle ja zirkonialle

• Lopputuloksena erinomainen kiilto! 

Strong in Polishing. Gentle on Surfaces.

00
43

74
  0

1.
19 Tuire Lehto +358449706006 | tuire.lehto@coltene.com

 
ShapeGuard

Täydellinen lisä olemassa olevaan DIATECH -kiillottimien valikoimaan
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Admira Fusion
x-tra

• Nopea ja laadukas – luotettava kovettuminen 4-mm kerroksina

• Kiitos innovatiivisimman ORMOCER® teknologian 
 – selvästi pienin kovettumiskutistuma (1,25 tilavuus %) ja erityisen  
  matala kutistumisjännite tarjoaa optimaalisen saumatiiviyden 
 – inertti, erittäin bioyhteensopiva ja äärimmäisen kestävä    
  värjääntymistä vastaan 

• Erinomainen käsiteltävyys, helppo kiillottaa kiiltäväksi ja korkea  
 pintakovuusarvo takaavat ensiluokkaiset pitkän aikavälin tulokset

• Universaali värisävy kameleonttiefektillä

• Yhteensopiva kaikkien tavanomaisten sidosaineiden kanssa

Kysy 4+1  
tarjouksesta

PUHTAASTI KERAMIAPOHJAINEN NOPEA KORJAAVA MATERIAALI

VOCO_Hammasväline_0119_AdmiraFusion x-tra_FI_297x210.indd   1 04.01.2019   11:03:36
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Ceram.x SpectraTM ST 
Universal Composite Restorative

Uusi nimi!
Ceram.x universal on nyt 
Ceram.x SpectraTM ST! Enhance®

 
Finishing System

Osta kaksi  

Ceram.x SpectraTM ST  

Eco refilliä, saat  

veloituksetta Enhance  

refillin.

Ainutlaatuisen SphereTEC™ teknologian  
avulla saat optimaalisen käsiteltävyyden

• Erinomainen muotoiltavuus ja käsiteltävyys

• Yksinkertainen värijärjestelmä: 5 sävyä  
 kattaa koko VITA® skaalan

• Helppo kiillottaa upeaan lopputulokseen

Karhea tarvittaessa, sileä jos niin haluat 
 
Enhance viimeistelyjärjestelmän avulla poistat ylimäärät, muotoilet 
ja viimeistelet täytteen helposti ainoastaan vaihtelemalla painetta. 
Paina lujempaa poistaaksesi muoviylimäärät, paina  
kevyemmin viimeistelläksesi. Enhance viimeistelyjärje- 
stelmän avulla saat kiiltävän, sileän ja luonnollisen  
näköisen lopputuloksen. Kerralla valmista!

Ceram.x Spectra+Enhance 277x190 mm Hammas.indd   1 2018-12-03   15:23



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



™Filtek
One 
Bulk Fill täytemateriaali

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

Tarjous on voimassa 1.1.-31.3.2019 valtuutettujen jälleenmyyjien kautta 

Refilli Tuotenro. Tuotenro.

Sävy Ruisku Kapseli

A1 4866A1 4867A1

A2 4866A2 4867A2

A3 4866A3 4867A3

B1 4866B1 4867B1

C2 4866C2 4867C2

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

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

3M™ Filtek™ One Bulk Fill täytemateriaali

Osta 3 kpl 3M™ Filtek™ One Bulk Fill täytemateriaalia, 
– saat 3M™ Scotchbond™ Universal
sidosainepullorefillin 5ml  (41258) veloituksetta.

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

Whole year offer FiltekOne Sbond Hmväline 297x210mm 2019.indd   1 09/01/2019   10.28



Your Smile. Our Vision. Composite: 
Universal-Multilayer
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NOW eASIER 
THAN EVER

VAIN 4 SÄVYÄ
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.

eASY

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 

• Helppo käsitellä ja muotoilla

• Oranssi valosuojattu kärki estää ennenaikaisen kovettumisen

• Erinomainen estetiikka

• BPA-vapaa

• Korkein värin pysyvyys teelle ja kahville

• Erinomainen saumatiiviys 

• Pitkäkestoinen kulutuskestävyys pinnan korkean kovuuden ansiosta

• Suuri taivutuslujuus

• Erinomainen minimaalisesti invasiiviseen hammaslääketieteeseen (MID)

• Korkea fluoridin vapautus- ja varastointikyky

• Bioaktiivinen patentoitu ionilasiteknologia – korkea ionien vapautus 

auttaa remineralisaatiossa 

Vain 4 sävyä  
– helpompaa kuin 
koskaan!

Kapseli- ja 
ruiskupakkauksissa!

riva light cure 
Valokovetteinen, resiinivahvistettu lasi-ionomeeri

RMGI-
Restorative



THE DENTAL ADVISOR, VOL. 33, NO. 07, SEPTEMBER 2016

valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+

Your Smile. Our Vision.

5 mm Täytä, 
täppää, 
valmis
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•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä sävyllä
•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta
• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa
•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton koostumus 
 tekevät käsittelystä optimaalista

bulk fill
ultra universal restorative material

   Nopea ja helppo yhdistelmämuovi taka-alueen täytteisiin!

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.
Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

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

 
36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g

57 e
*45,97 e

45 e
*36,29 e

* Arvonlisäveroton hinta
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*28,23 e
35 e

*49,19 e
61 e

*40,32 e
50 e

*28,23 e

35 e

*9,68 e
12 e

*50,81 e
63 e

*12,10 e
15 e

Kestää  terävänä 

4 kertaa pidempään 

kuin vastaava metallipora!

Conta Guard 
Puudutusruiskuteline 

Tehokas menetelmä 

pistotapaturmien ehkäisemiseen. 

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

Autoklavoitava. Pohjan silikonirengas pitää telineen 

hyvin paikoillaan.

31158 Premium Plus -puudutusruiskuteline, 1 kpl

Miramatic Holder Plus
Puudutusruiskuteline. Ruiskun voi asettaa telineeseen 

yhdellä kädellä. Lukitusmekanismi pitää puudutusruiskun 

paikoillaan. Ruostumatonta terästä. Autoklavoitava.

38648 Miramatic holder Plus, 1 kpl

Miramatic Holder
Metallinen teline puudutusruiskuille. Teline pysyy 

hyvin paikoillaan (paino 350 g). Autoklavoitava.

90346 Miramatic holder, 1 kpl

Conta Guard koostuu puudutusruiskutelineestä sekä muovipinnoitetusta tarrasta, 

joka sulkee puudutusneulan pään sisäänsä neulan irroitusvaiheessa.  

Tämä ehkäisee neulanpistotapaturmien syntymistä.

36741 Puudutusneulateline Conta Guard, 1 kpl

36742  Conta Guard -suojatarra, 200 kpl

Timantit  
Pituus 22 mm.  

18830 Viimeistelytimantti 8368L/018W liekki, 5 kpl  

18829 Viimeistelytimantti 8861/012W liekki, 5 kpl 

18828 Hiontatimantti 830RL/021W päärynä, 5 kpl

Keraamiset Ruusuporat
Keraaminen. Hitaat kierrokset, max 1 500 min. Ei ruostu. Ei sisällä metallia.

"Leikkaa hienosti pehmeää, karioitu nutta dentiiniä, mutta 

tuskin lain kaan kovaa, tervettä dentiiniä!" 

37876 K1SM/010W, 5 kpl 

37877 K1SM/012W, 5 kpl

37878 K1SM/014W, 5 kpl

37879 K1SM/016W, 5 kpl 

37880 K1SM/018W, 5 kpl 

37881 K1SM/021W, 5 kpl

37882 K1SM/023W, 5 kpl 

37883 K1SM/027W, 5 kpl

puudutusruiskut & telineet
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55 e
*44,35 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

Hyvä apu!

iLine |  MicroINR-mittari ja testiliuskat 

Pienikokoinen, täysautomaattinen, kannettava  laite, joka mittaa veren  

INR-arvon sormenpääverinäytteestä helposti ja nopeasti – alle minuutissa.  

Laitteen avulla voidaan helposti seurata varfariinihoidossa (Marevan-lääkitys)  

olevien potilaiden hoitotasapainoa missä ja milloin vain.  

iLine-mittari on tarkoitettu vain terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön.  

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

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

Yksinkertainen käyttää. Ei kalibrointia. Mittausalue 0.8–8 INR.   

Automaattinen testikohtainen kalibrointi lisää mittauksen luotettavuutta. 

30460 iLine microINR-laite, 1 kpl

iLine-testiliuskat 
Kertakäyttöisiä ja yksittäispakattuja 25 kpl:n pakkauksessa,  

ja ne säilyvät huoneenlämmössä.              

30461 iLine microINR chips, yksittäispakatut testiliuskat, 25 kpl

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

* Arvonlisäveroton hinta



Uutta endoon

Nebraska
AESB513AXPQT

BOGE 513:n saat joko kiinteävartisena 
tai irtovarrella ja Quik-Tip-vaihtopäillä.  
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64 e
*51,64 e

25 e
*20,16 e

15 e
*12,10 e

EagleLite
hygieeninen 

extrakevyt varsi 

Quik-Tip-

vaihtokärjille, 

useita värejä

instrumentit

American Eagle Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle -paikkausinstrumenttien pinta on erittäin sileä ja lähes 

yhtä kovaa kuin timantti. Paikkausmuovi ei tartu kiinni instrumenttiin. 

Näillä instrumenteilla paikan muotoilu on helppoa, tehokasta ja nopeaa.

Yhdistelmämuovi-instrumentit

39755 Laastain yhdistelmämuoville 6 XP, 1 kpl

39749 Vuollin 8A XP, 1 kpl

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

39745 Täppäin, lieriö 7 XP, 1 kpl

39747 Täppäin, pallo 26-30 XP, 1 kpl

39754 Laastain yhdistelmämuoville 4 XP, 1 kpl

39756 Laastain yhdistelmämuoville 9 XP, 1 kpl

39746 Täppäin Super Plugger S/M XP, 1 kpl

39751 Vuollin IPC-T XP, ohut, 1 kpl

Boge 513
Boge 513 -instrumentti on haan ja etualueen sirpin yhdistelmä, joita molempia käytetään yleisesti hammas-

kivenpoistossa. Instrumentti on kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla XP-pinnoitusteknogialla. 

Toisessa päässä Boge 513 -instrumenttia on pidennetty alavarsi ja suora, hieman lipallinen työskentelyosa.  

Haan työskentelyosan leveys on suunniteltu ylläpitämään tasainen työskentelytuntuma erityisesti 

 vertikaalisesti ja horisontaalisesti suuntautuvissa liikkeissä. Boge 513 -instrumentin saat vain American Eagle 

Instrumentsilta. 

33632  Sirppi Boge 513 XP, lila, kiinteä varsi, 1 kpl

33633  Vaihtokärki haka Boge 513 XP, 1 kpl

33634  Vaihtokärki sirppi Boge 513 XP, 1 kpl

Dr Bicuspid
Dental 

Excellence 
Award Winner

2017



Helppo 
Turvallinen

Uutta endoon

Helppo 
Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä
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868 e
*700 e

1700 e
*1370,96 e

Täydellinen pari
onnistuneeseen juurikanavapreparointiin

32892 Dual Move & Dual Pex Kit

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, 

 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä, 

 suojapusseja, 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

The Endo DNA

MicroMegalta

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 pyörivä liike,  

kunnes työskentelypituus on saavutettu

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

• koko 25, koonisuus 06 

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

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

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

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

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

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

* Arvonlisäveroton hinta



BROADBAND LED CURING LIGHT

50 % isompi 
linssi (12 mm)

Iso valokovettajan 
pinta-ala 107 mm2

> täydellinen valokovetus  
taka-alueelle yhdellä kerralla 

Uutta Ultradentilta!

Laajaspektrinen 

LED-valokovetusvalo

täydellinen 
kattavuus
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169 e
*136,29 e

Ultradent

MTAFlow™  |  Korjaussementti 

(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.

33707 MTA Flow Kit Ultra, 2 g + 2 ml
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3 + 1* 
ViscoStat 
Astringedent 
Osta 3 kpl 30 ml ViscoStat 645, ViscoStat Clear,  

Astringedent (pullo) tai Astringedent X, saat 

lisäksi yhden valitsemasi ruiskun veloituksetta.

86795  Hemostaasigeeli ViscoStat 645, 30 ml

11565   Hemostaasigeeli ViscoStat Clear, 30 ml

82821   Hemostaasineste Astringedent, pullo, 30 ml

11566   Hemostaasineste Astringedent X, 30 ml

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

valintasi mukaan, saat lisäksi yhden  Opalescence Go 6 %, 

10 kpl pakkauksen  veloituksetta.

32280 Opalescence Go 6 %, meloni, 10 kpl

38947 Opalescence Go 6 %, minttu, 10 kpl

* Nämä 3+1-tarjoukset voimassa vain 28.2.2019 asti.

* Arvonlisäveroton hinta
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160 e
*129,03 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

Healthy Smile

Tilaukset ja lisätiedot asiakas palvelustamme p. 010 588 6100

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

5 + 1
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Uutta! Uutta!

1,50 e
*1,20 e

14,50 e
*11,69 e

Uutta!

25 e
*20,16 e

EverSmile® WhiteFoam™ 
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. Kiskot oh hyvä 

huuhdella ja harjata ennen niiden asettamista takaisin suuhun.

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

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

ja 15 kpl nro 4 vanupalloa. 100 % puuvillaa. 

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

Akervall

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 hammas-

harjalla 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

Hiontasuikale  
Proflex 
Ruostumatonta teräksestä  

valmistettu hiontastripsi  

rullassa. 4 mm leveä. Autoklavoitava.  

39107  Hiontasuikale Proflex, 4 mm x 91 cm

Steriili  
vanupallopakkaus 
Steriliit vanupallot juurenhoitoon ja kirurgiaan. 

Pakkauskoko 20 pussia, 15 kpl/pussi.

32636  Alan vanupallo 4, steriili, 20 x 15 kpl
20 e
*16,12 e

* Arvonlisäveroton hinta
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Valitse  Green Line  – kuormitat vähemmän ympäristöäsi

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 bio-

hajoavasta 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 h ammas hoitoa.

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.

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.

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,  

värilajitelma pakkauksissa kaikki 9 väriä. 

• kaikille yleisimmille uniteille omat adapterit 

• kaikille adaptereille omat O-rengas-korjaussetit 

Original, pitkä HP, lyhyt
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Uutta! Uutta!

31 e
*25,00 e

40 e
*32,25 e

49 e
*39,51 e

Tehdastilauksena saatavana  

uusiutuvista  raaka-aineista 

valmistettu TrollByte  
Kimera GC -filminpidin 

kuvalevyille tai sensoreille. 

Lisätiedot   
asiakas palvelustamme  
p. 010 588 6100

1,90 e
*1,53 e

1,75 e
*1,41 e

TrollByte Kimera gc
Filminpidin

Hygovac Bio  |  Tehoimunkärki

Fossiilivapaa tehoimunkärki, joka on valmistettu  biopohjaisesta 

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

 erinomaisesti hygienisteille ja hammaslääkäreille, jotka 

 työskentelevät ilman hoitajaa. Kärjessä 45° viiste ja toisessa 

päässä S-viiste. Väri limenvihreä.  

37269  Tehoimunkärki Hygovac Bio, 

 lyhyt, 10 x 100kpl 

39043  Tehoimunkärki Hygovac Bio, 

 10 x 100kpl

Duni  |  Kertakäyttötarjotin 

Kertakäyttöiset, pahviset tarjottimet potilastyöhön. 

Väri valkoinen. Kevyt, biohajoava, nesteenkestävä.

Koko 284,5 x 202,6 x 15,4 mm. Pakattu laatikkoon, jossa 3 x 50 kpl 

pusseja.

31566  Tarjotin, kertakäyttö, 150 kpl

Tepe Good  |  Hammasharjat

Tepen ainutlaatuinen GOOD -hammasharja on  valmistettu 

96-prosenttisesti biopohjaisesta muovista. Uusiutuvien 

raaka-aineiden, sokeriruo'on ja risiiniöljyn ansiosta jopa 95 % 

 hiilidioksidipäästöistä voidaan kierrättää sen elinkaaren aikana. 

Hammasharjassa on kartiomainen harjaspää ja pehmeät, 

pyöristetyt harjakset, jotka puhdistavat hampaat tehokkaasti ja 

hellävaraisesti.

39031 Regular Soft, 1 kpl

39032 Compact Soft, 1 kpl

39033 Mini Extra Soft, 1 kpl

39104 Regular Soft blist, 1 kpl

39105 Compact Soft blist, 1 kpl

39106 Mini Extra Soft blist, 1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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oikomishoito  

myyntispesialisti

Marika Saarinen  >> 

p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi

Haluatko tietää lisää  
oikomishoidon tuotteista? 

Soita meille p. 010 588 6600

<< myyntipäällikkö 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

LM-Activator |  Purennanohjain 

Oikomishoidossa käytettävä silikonista valmistettu 

purennanohjain. 

LM-Aktivaattoreiden laajasta koko- ja mallivalikoimasta 

saadaan yksilöllisesti muotoilemalla jokaiselle potilaalle 

juuri oikea koje. Tätä mallia saatavana kaksi kokoa myös 

vahvikkeellisena. 

Tälle mallille se perinteinen kokomitta (71187  LM 9400).

LM LowS keltainen 10–70

LM LowL sininen 40–70

LM HighS oranssi 20–70

LM HighL vihreä 45–70 

Vahvikkeella:

LM LowLR 50 sininen

LM LowLR 60 sininen

LM-Activator 2    

Purennanohjain 
LM-Activator 2 on kehittyneempi versio, jota 

on parannettu materiaalin ja designin osalta. 

Tälle mallille on uusi oma kokomittansa 

(49156  LM 9402). 

LM-Act2 LowSN keltainen 35–70

LM-Act2 LowLN sininen 35–70 

LM-Act2 HighSN oranssi 35–70

LM-Act2 HighLN vihreä 35–70

L=low / H=high    

L=long / S=short  

R=reinforced (vahvikkeellinen)

Wide-malli ei vielä saatavana.

LM-Activator 2   

Purennanohjain vahvikkeella

LM-Act2 LowSNR keltainen 35–70

LM-Act2 LowLNR sininen 35–70 

LM-Act2 HighSNR oranssi 35–70

LM-Act2 HighLNR vihreä 35–70
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Uutta!

Laatua Hollannista

Don Ortholta kauniit matalat, verkkopohjaiset metallibraketit 

Rothin asteilla ja 018 uralla. 

Brakettien siivekkeiden sivut ja kulmat on reilusti pyöristetyt ja 

siksi ne hankaavat mahdollisimman vähän ja kumiligatuurat 

kestävät. 

Ja mikä parasta, niissä on hyvät värikoodaukset helpottamassa 

tunnistusta ja asentoa hampaalle liimattaessa. Sivualueille 

saatavana sekä ilman koukkua että koukulla. 

Pakkauskoko: 10 kpl

Neder |  Metallibraketit 

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 
Malagan ja  Barcelonan symposiumeihin: 
Eija Haltsonen, p. 050 310 8560,

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 

Biofix LC
Braketinkiinnitysmuovi

• Yksikomponenttinen valokovetteinen kiinnitysaine  

metallisille, keraamisille sekä muovisille kiinnikkeille 

• Ei tarvita primeria – yksi työvaihe vähemmän

• Vapauttaa fluoria ja ehkäisee dekalsifikaatiota

42008 Biofix-kiinnitysmuovi, 4 g + 3 g

 Pakkauksessa:

 1 ruisku (4 g) kiinnitysmuovia ja 

 1 ruisku (3 g) etsausgeeliä. 

www.forestadent.com/

en-en/symposium-2019



Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT SMART
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Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

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

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.

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

tarjous  
4  + 1

Master, Expert,
Sonicflex

1 100 e
*887,10 e

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 

Flamingo, punainen 

(1.013.5080)

Lime, vihreä  (1.013.5079) 

Wave, tummansininen 

(1.013.5078) 

UUTUUS!
Prophy-paketit



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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KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

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

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

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

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

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

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

KaVo Scan eXam™ 
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700 
intraoraalisensoritekniikka 
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.

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

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

 hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja 

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun 

laboratorioita ja hammas lääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta 

go.kavo.com/fi/imgoverview

KV_16_17_0451_REV0_Portfolio-DTX-Ad_277x190mm_SCAN_FIN.indd   1 09.10.17   09:32

Kysy lisää !  
Laitemyynti
p. 010 588 6200
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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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Nomad Pro 2 
Käsikäyttöinen kannettava intraoraalilaite

Kevyt ja kätevä kuljettaa ja sopii erityisen hyvin liikkuvan 

hammashoidon tarpeisiin. Laite vastaa seinään kiinnitettävää 

intraröntgeniä ja se on STUKin hyväksymä. Laitetta käytetään 

pitämällä kollimaattori kiinni potilaan kuvattavassa kohdassa. 

Kollimattorissa oleva suojalevy, joka sisältää lyijyä, estää siroavan 

säteilyn kimpoamisen takaisin käyttäjään.  

Laite on helppokäyttöinen ja siinä on erilliset asetukset 

 lapsipotilaille. Anterior-, posterior- ja bitewing-kuvausohjelmat. 

Käyttäjä voi lisäksi säätää valotusarvoja. Laite toimii Li-ioni- 

akulla, joka kestää pitkään. Laitteen mukana tulee kaksi akkua, ja 

akku on erittäin yksinkertainen vaihtaa vaikka kesken käytön. 

54500 NOMAD PRO 2, black

54510 NOMAD PRO 2, white

Kysy lisää! 
 Laitemyynti
p. 010 588 6200

Diagnocam 
Digitaalinen kamerajärjestelmä kariesdiagnostiikkaan
 

Kamerajärjestelmä, joka hyödyntää hampaan rakennetta kariesdiagnoosin  varmistamiseen. 

Tekniikka perustuu hampaan läpivalaisuun käyttäen hammasta valonjohtimena. 

Selkeä kuva näytöllä, mikä helpottaa olennaisesti myös potilaskommunikaatiota.  

Kariesleesion kaltaiset rakenteet näkyvät kuvassa tummina varjoina. 

Kariesmuutokset näkyvät hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Helppokäyttöinen, nopea ja kuvat dokumentoitavissa. 

Täydentää loistavasti röntgendiagnostiikkaa. 

Pyydä esittely vastaanotollesi.

Laadukkaat, nopeammat diagnoosit

Kariesdiagnoosi ilman röntgeniä



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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Satelec SOPRO Care
Kolmitoiminen diagnostinen suukamera 
nopeuttaa diagnoosin tekemistä

Laadukas suukamera, jossa perinteisen suukameran lisäksi 

kariesdiagnostinen ominaisuus sekä ientulehduksen ja plakin 

näyttävä kuvausmahdollisuus. 

• tarkat kuvat, 100-kertainen suurennos

• PERIO-kuvausmoodissa näkyvät 

 sekä ientulehdus että plakki

• CARIES-kuvausmoodi paljastaa 

 karieksen

• perustuu aallonpituudella 440–680 nm  

olevaan siniseen valoon

• resoluutio 752 x 582

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

Diagnostiikkaan ja 
potilaan motivointiin

Laadukas. 
Peruskäyttöön. 
Hyvä hinta-laatusuhde.

Kevyet titaanirunkoiset 
käsikappaleet ja turbiinit. 
Takuu 2 vuotta. 

Tunnetusti kestävää laatua 
 ja edulliseen hintaan!

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)     

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  

Top Dent  
Sopro 617 
by Acteon  |  Suukamera
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Uutta!

Monipuolinen cart-hoitokone 

Combi Cartissa yhdistyy kiinteän cart-laitteen helppous ja liikuteltavan laitteen joustavuus. 

Liitä sähköverkkoon – heti valmis | Vain pistorasia riittää. Kätevä siirtää paikasta toiseen. 

Helppo käyttöönotto | Toimii itsenäisenä stand-alone-laitteena.

Sisältää kaiken tarvittavan | Kaikki porainstrumentit, puhdasvesi ja oma imulaitteisto. 

Combi Cart -laitteessa on 3-toimiruiskun lisäksi paikka 3:lle vapaasti valittavissa olevalle 

instrumentille (turbiini, mikromoottori tai hammaskivenpoistaja). 

Kaksi puhdasvesipulloa (2 x 0,75 l) instrumenttien veden lähteenä ja hiljainen kompressori  

(vain 48 dB), joka  tuottaa instrumenteille paineilman (35–55 l/min @ 4bar). 

Erittäin tehokkaan tehoimun (220 l/min) lisäksi erillinen syljenimu ja kaksi syljenkeruupulloa  

(2 x 2,0 l) automaattisella ylivuotosuojalla. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin.

Combi Cart voidaan liittää olosuhteista riippuen myös klinikan omaan 

tekniikkaan vesi- ja ilmaliitännöillä.

Leikkaussaliin ja klinikoiden hammashoitoon 

Combi-Cart Clinic

Laadukkaat LED-valolliset  instrumentit

• kolmetoimiruisku ja 3 vapaasti valittavaa instrumenttia  

(turbiini, Bien Air -mikromoottori tai Satelec/EMS-hammaskivenpoistaja).

•  Digitaalinen käyttöliittymä, jossa on 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille

•  Sisäänrakennettu vääntömomentinsäädin

Hiljainen (48 dB) ja helppokäyttöinen.

Yksin toimiva hoitokone –  mahdollisuus liittää myös kiinteästi klinikan tekniikkaan.

Yksinkertaisen helppo jalkakytkin.

Erittäin tehokas imu 220 l/min (vastaa klinikan kiinteän hoitokoneen imun tehoa).

Vaivaton kuljettaa ja ottaa käyttöön.

Hygieenisesti sijoitetut vesisäiliöt.

Sveitsiläistä 

korkeaa  

laatua ja  

uusinta  

teknologiaa
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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

• Neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, mikromoottori 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.

Tehokkaat paketit BPR Swissiltä
liikkuvaan hammashoitoon

BPR Swiss Super Port 
Entistä monipuolisempi kannettava hoitokone 
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Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.
Keveyttä.

Kätevä käyttöliittymä. 
EasyTouch-käyttöliittymä – neljä käyttäjäprofiilia. 
Saumattomasti instrumenttisiltaan integroituna kaikissa INTEGO- 
malleissa on EasyTouch -käyttöliittymä, jossa voidaan käyttää säädettävää 
apeksinpaikannin-toimintoa (optio).   
Optiona yksikköön saa lisäksi USB-portin.  

Laadusta ei tingitä.
INTEGOissa käytettävyys, joustavuus ja huollon helppous ovat standardi 

Erittäin 

helppo käyttöönotto.

INTEGOn monipuoliset 

ominaisuudet 

ovat nopeasti ja helposti 

omaksuttavissa

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.

Intego Pro 
& 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.  



Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Unic Line S

Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari

Tule tutustumaan!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin entistä parempi ja loistavasti 

nykyaikaiset vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S.

 
Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO1. 2. 3.

Kuvantamiseen

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

+ SIDEXIS 4 + CEREC

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS  SL

Kysy meiltä  kuinka voit hyödyntää sekä 
3D-kuvantamista että CERECiä 
tuottavasti ja helposti. 
 
Esa Apajasaari, p. 050 310 8581   
Esa Asikainen, p. 050 310 8590

K UVANTAMINEN

Erinomaiset tekniset ominaisuudet   
ja erittäin matalat säteilyannokset.

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

kefalo. Kuva on spesifisen tarkka, mikä  on 

ensiarvoisen tärkeää mm. juurihoito- ja 

implanttidiagnostiikassa. Se tuo varmuutta 

hoitoon sekä parantaa olennaisesti myös 

potilasturvallisuutta. DCS-sensorilla otettu 

kuva on erittäin terävä ja kontrasti selkeä.

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

kuvat. Interaktiivinen terävä kerros (SL).

OPTG-leukakaarimuodon uudelleen määrittä-

minen ja potilaan asentovirheiden aiheuttaman 

kuvavääristymän korjausmahdollisuus.

Orthophos SL on loistavasti yhteensopiva mm. CERECin, 3D ENDOn, CEREC Orthon 
ja SIDEXIS 4 -ohjelmistojen kanssa. Se on olennainen osa turvallista  työketjua. 

SIDEXIS 4 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 

vertailla yhdellä ohjelmistolla 2D- ja 3D -kuvantamis-

tiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja 

selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsitte-

lyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa kaikkia 

Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vas-

taanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä 

implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin 

ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

SIDEXIS 4 tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digi-

taalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa (kuten 

CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edel-

lyttämät suunnittelustandardit.
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SUUNNITTELU + HOITO
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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  pitkälle 

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



nopeaa
kuivajyrsintä

nopeaa
täyszirkonia
kruunu

SKANNAUS SUUNNITTELU JYRSINTÄ/HIONTA
SINTRAUS +
VIIMEISTELY
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Digitaalinen jäljennös
Hylkää perinteinen jäljennös ja säästä 
potilastasi. Ota digitaalinen jäljennös pienellä 
CEREC Omnicam-kameralla, joka tuottaa 
värijäljennöksen ilman kontrastiaineita. 
Tarkkuus ja luonnolliset värit tekevät 
skannauksesta helpompaa, intuitiivisempaa 
ja ergonomisempaa kuin koskaan ennen.
 

Suunnittelu
Jäljennöksen tarkastamisen ja analysoinnin 
jälkeen CEREC-ohjelmisto antaa erinomaisia 
restauraatioehdotuksia.
Tämä säästää aikaa suunnittelussa mahdol-
listaen nopean siirtymisen jyrsintävaiheeseen. 
Sinä hyödyt myös yksinkertaisesta, helppo-
käyttöisestä  ja selkeästä käyttöliittymästä.

Jyrsintä/ Hionta 
Kuivajyrsintä.
CEREC-jyrsintä- ja hiontayksikkö sekä 
CEREC-ohjelmistot on optimaalisesti synkro-
noitu toisiinsa. Ohjelmassa aiemmin suunni-
teltu ja jyrsitty restauraatio on erittäin tarkka, 
mikä takaa lopputulokselle sileän pinnan sekä 
erittäin hienot fissuuramuodot.
 

Sintraus ja viimeistely 
Zirkoniat täyteen muotoon
Zirkonia-kruunut ja -sillat sintrataan ja vii-
meistellään kompaktissa CEREC SpeedFire-
uunissa, jonka induktioteknologia mahdollis-
taa ennennäkemättömän lyhyet sintraus- ja 
polttoajat. Käyttö on helppoa ja yksinkertaista.

CEREC Zirconia-blokit 
on esivärjättyä ja läpikuultavaa 
zirkoniaa. 
Ei tarvitse erillistä värjäystä. 
Kaksi kokoa: Mono L ja Medi S.
Saatavana 10 VITA-värisävyä.

Yhdellä käynnillä – nyt myös

zirkonia
yksinkertaisesti ja nopeasti 
Kuvittele, että voisit tarjota potilaallesi mahdollisuutta 

paikkaushoitoon kaikilla perinteisillä materiaaleilla 
ja tämä vain yhdellä käyntikerralla. 

Samalla kertaa voisit tarjota myös implantti- ja oikomishoitoa. 

 
Millaiset mahdollisuudet tämä avaa vastaanotollesi? 
Lisää tehokkuutta, lisäarvoa ja turvallisuutta. 
Myös potilaallesi. CERECin kanssa tämä onnistuu   

– nyt myös zirkoniatyöt ja e.maxin kristallisointipoltto.

Speed Fire  

CEREC Zirconia workflow
SINGLE
VISIT.

Markkinoiden ainoa uuni, 

joka yhdistää sintrauksen 

ja kiiltopolton 



Kysy meiltä  kuinka hyödyntää 
CERECiä tuottavasti ja helposti. 
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.

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 



CEREC-käyttäjäCEREC-käyttäjä

Kruunut, inlayt ja laminaatit

Juuren suuntaisen purennan rakentaminen
Ei riitä että purentapisteet ovat oikealla anatomisella kohdalla 

hampaassa, lisänä juurensuuntainen purentavoima on erittäin 

tärkeä stabiilin purennan luomisessa. Vinottaiset purentavoimat 

tuntuvat potilaasta epämiellyttäviltä ja kruunu voi tuntua korkeal-

ta, vaikkei sitä todellisuudessa olisi. Lisäksi tämä toimii paikallisena 

oikomiskojeena, jolloin tehty tai vastakkainen hammas siirtyy niin 

kauan, että voimat asettuvat tasapainoasemaan. Tämä voima voi 

etenkin seiskojen kohdalla avata hammasvälin kontaktin.

Tehokkuus ja ajankäyttö
Vaikka aika ei ole itseisarvo eikä ole liitännäinen hyvään hoitoon, 

tehokkuus tuo etuja kustannustehokkuuden muodossa. Tarkkuus-

jäljennösten otto digitaalisesti ja kruunun suunnittelu edistyneeltä 

käyttäjältä vie vain 10 minuuttia, kun hionta on hyvä. Keskimäärin 

jyrsiminen vie noin 10 minuuttia ja esimerkiksi E-maxin pikapoltto-

ohjelma kristallisoi ja kiiltopolttaa 14 minuutissa.

Tämä mahdollistaa järkevän aikataulutuksen tehokkaaseen työs-

kentelyyn (alla olevat kliiniset tapaukset tehty ja kuvattu seuraa-

vanlaisella aikataulutuksella).

Leipätyötä CEREC-laitteella on kuitenkin yksittäiset keraa-
miset rakenteet ja erityisesti kutosten kruunutukset. Ajallisen 

säästön ja kustannustehokkuuden ansiosta tekijälle jää perintei-

seen työtapaan verrattuna enemmän käteen ja potilas maksaa 

työstä vähemmän. Lisäksi palaute hionnasta, purennasta, mate-

riaalivalinnasta ja väristä tulee välittömästi, jolloin oppiminen on 

tehokkainta mahdollista. 

Purenta ja alkuperäinen tilanne kannattaa aina siirtää ennen 

 hiomista biokopio-kansioon. Tätä tietoa voidaan hyödyntää  uuden 

kruunun suunnittelussa. Etenkin punainen purentafolio toimii 

 Omnicamin kanssa hyvin.

Yksittäinen kruunu  |  Kliininen potilasaika 30–45 min 

= hionta, jäljennös ja kruunun suunnittelu sekä jyrsintä

45 min tauko potilaalle, jolloin muuta kliinistä työaikaa

30 min sementoimisaika

Kruunutus, kuvat 1–4: 

1

2

3

CEREC mahdollistaa laajat koko leuan työt, esteettiset 
laminaatit ja nyt CEREC Ortho -lisäosan myötä myös
kalvo-oikomisen ja metallirankaiset osaproteesit. 
Näistä kerromme lisää seuraavissa numeroissa.
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teksti ja kuvat:  

HLL Marko Ahonen

Cerec Finland  |  

Hammaslääkäriklinikka Huippu

Kolme vierekkäistä kruunua |  Kliininen potilasaika 60 min 

= hionta, jäljennös ja kruunujen suunnittelu

60 min tauko potilaalle, jolloin muuta kliinistä työaikaa

45 min sementoimisaika. Kuvat 8–12.

Onlay, kuvat 5–7: 

4
8

9

10

11

12

5

6

7

Top Dent Cerasmart by GC

CAD/CAM-yhdistelmämuoviblokit CEREC-jyrsimille

Yhdistetty joustavuus ja lujuus

• korkein taivutuslujuus luokassaan

• hyvä joustavuus, toimii puskurina purentavoimia vastaan

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys

• nopea ja tarkka jyrsiminen, hyvä reunaistuvuus

• ultrahienot homogeenisesti hajautetut fillerit takaavat pitkään 

kestävän kiillon ja vastapurijan pienemmän kulumisen

• hyvä röntgenopaakkisuus

Esteettisyys

• tasapainotettu fluoresenssi  

ja opaalisuus

• helppo kiillottaa.
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Celtra Duo on zirkonialujitteinen litiumsilikaatti (ZLS), joka on 

valmiiksi kristallisoitu. Tämä helpottaa värivalintaa, koska blokki 

on valitun hampaan värinen. Blokin koko on aina C14, joka on 

saatavissa melkein kaikissa VITA-väreissä joko HT- tai LT-versiona.

Celtra Duon mikrorakenne on hienorakeisempi kuin litiumdisili-

kaattiblokeilla. Tästä johtuen lopputulos on erittäin esteettinen ja 

hiontarajat todella tarkat.

Kerrospaksuudet pitää aina olla okklusaalipinnalla vähintään 1,5 mm 

ja hiontarajoilla 1 mm. Onlayssä kuspin kohdalla paksuus on 2 mm. 

Laminaateissa inkisaalikärki on 1,5 mm ja hiontarajalla 0,4 mm.

Celtra Duo mahdollistaa kaksi työskentelytapaa 

Mekaaninen kiillotus käsin

Voit kiillottaa jyrsityn blokin käsin ZLS:lle tarkoitetuilla kiillotus-

laikoilla ja sementoida sen suuhun. Tällöin restauraation vahvuus 

on 210 MPa. Tämä on todellinen ’Chairside’-vaihtoehto. Tässä 

vaihto ehdossa on tärkeä huomioida restauraation riittävä kiillotus. 

Vaikka kiillon saa nopeasti aikaiseksi, on syytä jatkaa kiillotusta vielä 

vähän aikaa. Tämä eliminoi jyrsinnässä syntyneet epätasaisuudet 

mahdollisimman tarkasti, etteivät ne aiheuta myöhemmin jännit-

teitä restauraatioon.

Kiiltopoltto uunissa

Tällöin vahvuudeksi tulee 370 MPa. Tämä on suositeltu vaihtoehto 

kun restauraatio joutuu koville purentavoimille alttiiksi. 

Kiiltopoltossa pitää aina huomioida:

• käyttettävä pensseli on puhdas ja kuiva

• käytä vain Celtra Duon kiiltopolttopastaa ja nestettä

• uunissa on vain hunajakenno, jonka päällä polttokangas

• uunin asetukset ovat tarkoitettu Celtra Duolle

• ÄLÄ KÄYTÄ  polttopastaa tai pinnejä restauraatiossa

Teksti: Dentsply Sirona 

Celtra Duo  |  Yksi blokki, kaksi tapaa

Kaksi työskentelytapaa: jyrsi + kiillota käsin tai kiiltopolta.

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

eCement
Sisältää kaikki hampaan ja posliinipinnan 

käsittelemiseen tarvittavat materiaalit. 

Z-Prime Plus lisättynä sopii kaikkeen sementointiin. 

Universaali ja monipuolinen.

38960     eCement System Kit

ZirClean free  UUTUUS!
Restauraatioiden puhdistukseen  

Geeli zirkonian, keramian ja metallisten restauraatioiden 

sidospinnan puhdistukseen  intraoraalisen kokeilun jälkeen 

hyvän sidos lujuuden aikaansaamiseksi. 

39044 ZirClean, 5 g

Täydellinen 
pakkaus 
sementointiin



Yhdistelmämuoviblokit

Brilliant Crios
Puhtaasti yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa kuin yhdis-

telmämuovia. Vaatii oman sidosaineen.

Top Dent Cerasmart by GC 
Yhdistetty joustavuus ja lujuus. 

Yhdistetty tarkkuus ja kestävyys. 

Esteettisyys. Kruunut, inlay, onlay 

ja laminaatit.

Grandio Blocs 
Nanohybridi komposiittiblokki. Erinomainen 

taivutuslujuus ja kulumiskestävyys. Korkea 

filleripitoisuus. Yhteensopiva yleisesti 

saatavilla olevien laitteiden kanssa. 

Lataa uusin  CEREC & inLab -tarvikeluettelo kotisivuiltamme tai pyydä asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

Celtra Duo
Lithiumdisilikaattiaihio. 

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

laminaatit. Voidaan kiillottaa suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

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

Laajaan cad/cam-tarvikevalikoimaamme 
kuuluvat mm. nämä valmistajat. 

* Arvonlisäveroton hinta



* Arvonlisäveroton hinta

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

Kansimalli 
myös ultraääni-
instrumenteille!

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

Vaihda vanha DAC instrumenttien huoltolaitteesi uuteen DAC Universaliin.

Dac Universal- mallin lukuisat tekniset parannukset ovat tehneet siitä  

entistä suorituskykyisemmän ja luotettavan.

DAC Universalin löydät vain Hammasvälineestä! 

Kysy lisää laite- ja kalustemyynistämme  p. 010 588 6200

Kätevä, helppo, nopea!



47|  HAMMASVÄLINE  |  2019  |  Helmi-maaliskuun EXTRA 

30 e
*24,19 e

11,90 e
*9,60 e

Uutta! Uutta!

10,50 e
*8,47 e

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 höyrysterilointi-

sykleihin 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

Cleanisept Wipes
Desinfektiopyyhe 

ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pintojen 

puhdistukseen ja desinfiointiin. Soveltuu herkille materiaaleille 

ja on mikrobisidisesti tehokas. Nukkaamaton kuitukangaspyyhe 

14x20 cm. Tuoksuton. Pakkauksessa 

100 kpl repäistäviä pyyhkeitä ja tölkin.

 
39041  Cleanisept Wipes alkoholiton,  1 + 100 kpl

39042  Cleanisept Wipes alkoholiton, 100 kpl

Presstech L Super
Liuotin öljy- ja rasvatahrojen poistoon

Hajustamaton ja lähes hajuton emulgoitu liuotin poistaa 

hyvin öljy- ja rasvatahrat sekä irrottaa tehokkaasti kuivuneet 

liimajäänteet. Soveltuu lasille, metallipinnoille ja yleisimmille 

muovipinnoille (PE, PP, PMMA, PA-6, PC, PS, PVC). Ei suositella 

seuraaville tiivistemateriaaleille: EPDM, neopreeni, silikoni, 

luonnonkumi, lakatulle parketille eikä tekstiililattioille. 

Kumilattioille pyyhintä ja huuhtelu, ei vaikutusaikaa.  

39025  Presstech L Super tahranpoisto, 500 ml

* Arvonlisäveroton hinta
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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!

* Arvonlisäveroton hinta
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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

 

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

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600 

Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299

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, p. 045 7881 5195

Tarjouskäsittelijät:

Lea Reunanen, p. 050 310 8543

Päivi Tuompo, p. 050 310 8637 

Pauliina Sandberg (OIVA-tuki),  

p. 045 788 14290

 
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

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 

asiakaspalvelu  010 588 6100

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 

Huoltoteknikot: 

Markku Ahvenainen, p. 050 310 8605 

Jari-Pekka Kontiainen, p. 050 310 8619

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610 

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569 

Graafinen suunnittelija 

Tarja Patrikainen 

Markkinointiassistentti (netti)

Satu Järvinen, p. 043 825 9477 

Markkinointiassistentti (tapahtumat)

Pauliina Päivänsalo, p. 050 310 8571

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



Yhteistyössä 
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Ammatilliset illat 2019    

  

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, hammashoitajille 

ja alan opiskelijoille

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

Luennoitsijana EHL Petri Hippi. 

 

OHJELMA

16.30–17.00   Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu, tuotenäyttely

17.00–17.20   Denstalin puheenvuoro

17.20–17.45   Omahoitotuotteet, Hammasväline

17.45–18.15   Tauko

18.15–19.45    Asiaa biofilmistä; EHL Petri Hippi 

19.45–20.00  Keskustelua, kysymyksiä ja tilaisuuden päätös 

Ilmoittautuminen:  www.denstal.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen on sitova. 

Peruuttamaton sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruttu 

ilmoittautuminen laskutetaan osallistujilta. 

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy 

Tulossa     Open House Hammasväline 
15.5.2019  |  Espoo 

Kokeile, testaa ja osallistu miniluennoille! Hyödynnä päivän erikoistarjoukset!

Ota mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä rento iltapäivä kanssamme. 

Poimi samalla tuhti tietopaketti ajankohtaisista teemoista.

Tulossa   Endokurssi Sisiliassa syyskuussa 2019
4.–8.9.2019  |  Palermo, Italia

Luennoitsijana Dr. Filippo Gardinali.   Lisätietoja kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi/ Koulutuk-

set_ja_tapahtumat.  Lisätietoja hannele.nokia@hammasvaline.fi tai puh. 050 310 8563.

OPEN HOUSE



www.forestadent.com/

en-en/symposium-2019

Barcelona September 19-21, 2019

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...
Ilmoittautumiset koulutuksiin   
>  www.hammasvaline.fi   
tai sähköpostilla ilmoittautumiset@

hammasvaline.fi  

tai p. 050 310 8571
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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.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Malagan ja  Barcelonan symposiumeihin: 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560,

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 

Avaimia laadukkaaseen ja pitkäikäiseen 
paikkaushoitoon ja sementointiin  
Ovatko sidostamis- ja sementointikäytännöt muuttuneet? 
5.2.2019  | Helsinki 
Luennoitsijana Kari Pihlman. Kurssin aiheina: 

• Yhdistelmämuovitäytteen sekundäärikaries – tekniikkavirhe?

• Pysyvän sidoksen tekeminen eri materiaaleihin

• Epäsuorasti tehtyjen restauraatioiden irtoaminen – 

 ongelmana sidos hampaaseen vai täytemateriaaliin?

• Sidostaminen, kun  valokovettaminen ei onnistu

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

 

Esteettiset täytteet osana jokapäiväistä työtä 
Style Italiano -kurssi 
13.3.2019  | Turku 
15.5.2019  | Kuopio
Luennoitsijana HLL Reetta Suokas.  

3M Health Care Academy järjestää hands-on-kurssin, jolla opit 

tekemään yksinkertaisia esteettisiä kahden värisävyn täytteitä. 

Kurssilla näytetään kuinka käyttämällä ainoastaan kahta 3M™ 

Filtek™ Supreme XTE -yleistäytemateriaalin värisävyä sekä 

sopivaa “värireseptiä” pystyt tekemään kauniita, luonnollisia ja 

saumattomia täytteitä. Kurssin hinta 104 euroa (sis. alv 24 %). 

 

Luotettava sidostus 
adhesiivisessa hammashoidossa 

Kaikki pinnat, ei ongelmia!
 

 
25.3.2019  | Helsinki 
26.3.2019  | Oulu 
27.3.2019  | Turku
28.3.2019 | Kuopio 
 
Suomen Hammaslääkäripäivillä  
2017 luennoinut Dr. Rolando Nunez 
jälleen Suomessa!
 

Tämän päivän kliinisessä restoratiivisessa hammashoidossa 

käsitellään useita eri materiaalipintoja. Jokainen näistä pinnosta 

vaatii erilaisen sidostustekniikan, mikä varmistaa kliinikon mahdol-

lisuuden työskennellä tehokkaasti ja johdonmukaisesti korjaavassa 

hammashoidossa.

Luennolla käsitellään kaikki eri pintojen sidostusprotokollat sekä 

kuinka vältetään jälkisensitiivisyys ja suojataan pulpa. 

 

Luennon jälkeen osallistujat osaavat:

• Sidostaa hammaskudokseen ilman jälkisensitiivisyytt

• Ymmärtävät erilaisten sidostustekniikoiden erot ja milloin 

käyttää mitäkin niistä

• Tuntevat uuden tavan suojata pulpa

• Metallin, zirkonian ja lithiumdisilikaatin (e.max)  

sementointitekniikat

• Kuitunastojen sementointi

• Laminaattien, kruunujen, inlayden ja onlayden sementointi

Luentokielenä englanti. Tilaisuus on maksuton.


