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 Huhti-kesäkuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

Kölnin tuliaisia...
Euroopan suurin hammasalan tapahtuma IDS tarjosi jälleen kosolti uutuuksia ja ihmeteltävää. 

CAD/CAM-keramia ja varsinkin digitaalinen jäljentäminen on tullut jäädäkseen.  

Uusimmat skannerit ovat helppokäyttöisiä ja nopeita, mikä tekee keraamisten 

täytteiden tekemisen vastaanotolla kustannustehokkaaksi. 

 
Uusien skannereiden eliittiä  on ehdottomasti Dentsply Sironan Primescan kuvausyksiköineen. Erittäin nopea 

Primescan kuvaa tarkasti ja isommalta alueelta kuin ennen – "jopa nurkan takaa", kuten eräs alan guru asian 

leppoisasti ilmaisi.  Koko leuan skannaus ja 3D-mallinnus käy hetkessä . Tule kokeilemaan ja totea itse! 

Primescan-demo ja esittely Espoossa Open House -päivänä (ohjelma sivulla 46).  Samalla voit kokeilla ohjatusti 

mm. piezokirurgista hampaanpoistoa Acteonin Piezotome Cubella (s. 33).

Valkaisutuotteiden  uusin tulokkaamme on Euroopassakin hyvin tunnettu ja laadukas SDIn POLA-tuoteperhe  

(sivu 5). POLA Luminate -valkaisusivellin on erittäin näppärä ja helppo valkaisuun ja sen ylläpitoon kotikäytössä. 

Meiltä löydät myös Ultradent Opalescence-, FGM- ja HealthySmile-valkaisutuotteet (sivut 3–4, 6). 

Green Line -tuotelinja kasvaa (sivut 16–17). Olemme ottaneet valikoimiimme iloiset Buff-päähineet, joiden 

valmistukseen on käytetty kierrätysmuovipulloja. Lisäksi Orsingilta on tulossa Hygoformic Bio, joka on valmistettu 

samasta biopohjaisesta materiaalista kuin Hygovac Bio -tehoimunkärjet.   

 

Joko sinulla on verkkokauppatunnukset?  kauppa.hammasvaline.fi tarjoaa käyttäjäetuja viikoittain, kuten lyhyitä 

1+1 -tähtikampanjoita, joita et saa muualta. Jos sinulla on asiakasnumero Hammasvälineessä, saat käyttäjätunnuk-

set verkkokauppaa nopeasti. Ohjeet ja tunnuksen tilaus kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi_verkkokauppa.  

 

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Uuden sukupolven skanneri

PRIMESCAN
Dentsply Sironan PRIMESCAN kamera & kuvaus-

yksikkö mullistaa digitaalisen jäljentämisen.  

Se on helppo, erittäin nopea ja erittäin tarkka, 

sivu 38. Tule tutustumaan! Demot ja hands-on 

Espoossa Open House -päivänä 15.5.2019.  

Katso ohjelma sivulta 46. 

Estetiikkaa etualueelle

Edelweiss
 

Laminaatit ja okklusaalikuorikot yhdellä hoito-

kerralla,  sivu 10. Osallistu Edelweiss-kursseille,  

lisätietoja sivulla 47 ja kotisivuillamme.

Uutta valkaisuun

POLA-tuoteperhe 

Nyt saatavana Hammasvälineestä 

Euroopassa suositut SDIn POLA-

valkaisuaineet, tutustu sivulla 5.

IDS 2019 -uutuudet  
Open House 15.5.2019 

 
Espoossa kello 15–20, Orionintie 5, 3. krs

Paljon uutuuksia ja nähtävää, luentoja, 

hands-on workshoppeja, tarjouksia ja tarjoilua. 
Ota kollegasi mukaan ja nauti tuhdista iltapäivän 
tietopaketista. Varaa paikkasi luennoille heti!  
Lisätiedot sivulla 46 ja kotisivuillamme.
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*44,35 e
55 e

*8,06 e
10 e

*129,03 e
160 e

3 + 1 Osta 4 pakkausta FGM:n Whiteness Perfect tai 

Whiteness HP Blue -valkaisutuotteita, saat yhden 

edullisimman pakkauksen kaupan päälle. 

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi viskoosi geeli vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu, joka antaa parhaan tuloksen 40 minuutin  käsittelyn 

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

 hampaiden remineralisaatiota. Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.   

Nopeampi, yksinkertaisempi, tehokkaampi ja turvallisempi.  

Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan ruiskukärjestä,  

ei hukka materiaalia. Sisältää 35 % vetyperoksidia esitäytetyissä  

sekoitettavissa ruiskuissa. Säilytys huoneenlämmössä. 

• Kaliumnitraatti ja fluori, vähentävät sensitiivisyyttä

• Kalsium, suojaa kiillettä

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, 1 pkt

 6 x 1,2 g valkaisugeeliä + 6 x vientikärjet, 

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

 2 g neutraloijaa, käyttöohjeet

Whiteness Perfect
10 % ja 16 % karbamidiperoksidi kotivalkaisuun

Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

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

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

Whiteness Perfect 16 %  3–4 h/päivä. 

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

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

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

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

37268 Whiteness Perfect PF 16 % CP, 1 x 3 g
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Vaivatonta ja turvallista 
hampaiden valkaisua kotikäyttöön

Uusi helppo valkaisukonsepti! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon 

ammattilaiselta potilaalle kotikäyttöön. Kaikki samassa  

pakkauksessa. Ota vain jäljennös, niin hoidamme puolestasi  

loput ja potilaasi saa ohjeittesi mukaisen valkaisupaketin.

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

5 + 1

Desensibilize KF
0,2 % tai 2 % fluori. Käytetään vähentämään vihlontaa herkillä potilailla.  

Tutkimukset osoittavat, että Desensibilize  vähentää  vihlontaa  yli  puolella  

kaikista  potilaista. Desensibilize sisältää myös 5 % kaliumnitraattia, joka 

vähentää kipuimpulsseja. Pakkauksessa 2,5 g ruisku sekä 1 vientikärki. 

31010 Desensibilize KF 2 %, 2,5 g 

37330 Desensibilize KF 0,2 %, 2,5 g

White Class PF
6 % vetyperoksidi. Pakkauksessa 4 x 3 g valkaisugeeli, 4 x vientikärki 

ja lusikkakotelo. Geelimäinen. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

Sisältää kaliumnitraattia ja fluoria. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml.  

Käyttö 1 h 30 min päivässä.   

30336 White Class PF, 6 % 4 x 3 g

Top dam
Valokovetteinen Iensuoja-aine. Käytetään vastaan otto-

valkaisun aikana ikenen suojana. 

31004 Ruisku, vihreä, 2 g + 3 kpl

Lusikkalevyt
1, 2 ja 3 mm paksuiset levyt valkaisulusikoiden tekoon. 

Neliön muotoinen.  

31230 1 mm, 2122, 5 kpl

31452 2 mm, 2123, 2 kpl

31453 3 mm, 2123, 2 kpl

Pyöreän muotoinen.
31454 1 mm, pyöreä, 2124, 5 kpl

31455 2 mm, pyöreä, 2127, 2 kpl

31456 3 mm, pyöreä, 2128, 2 kpl

Kotikäyttöön 

Valkaisutarvikkeita vastaanotoille 

valkaisuun



Your Smile. Our Vision.
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Uutta!

POLA Luminate
6 % vetyperoksidi, valkaisugeeli

Nopea ja helppo levittää valkaisusiveltimellä. Käyttö erittäin 

 miellyttävää, vain 30 min kahdesti päivässä. 

Et tarvitse enää valkaisulusikoita!

 

POLA Luminaten voi applikoida milloin vain päivän tai yön aikana, 

täysin huomaamaton suussa. Matala viskositeetti ja nopeasti 

kuivuva geeli mahdollistaa kalvon muodostumisen hampaan 

pinnalle lyhyellä kuivumisajalla. Sisältää fluoridia, mikä vähentää 

postoperatiivista sensitiivisyyttä.

5,5 ml:n sivellinpakkaus riittää noin 60 applikaatioon. 

POLADay
6 % vetyperoksidi kotivalkaisuun 

Käsittelyaika 1–2 x 30 min päivässä tai 1 x 45 min päivässä. Korkea 

 vesipitoisuus estää hampaan kuivumista ja vähentää sensitiivi-

syyttä. Neutraali pH. Vapauttaa fluoridia, mikä vähentää postope-

ratiivista sensitiivisyyttä. Korkea viskositeetti ja tahmea koostumus 

– helppo levittää ja pysyy lusikassa käsittelyn aikana.

POLA Office+ 
37,5 % vetyperoksidi – tehokas 
vastaanottovalkaisuaine 

Se on erittäin nopea. Ainutlaatuinen koostumuksen ansiosta  

liukenee nopeasti  ja aktiivisen valkaisuaineen vapauttaminen 

alkaa  välittömästi.

 

Ei vaadi valoa valkaisuun. Ei sekoitusta. Turvallista valkaisua vain 

30 minuutissa. Neutraali pH. Kaliumnitraatti vähentää sensitiivi-

syyttä. Hoidettava alue on eristettävä iensuojalla.

* Arvonlisäveroton hinta

Keski-Euroopassa suositut POLA-valkaisuaineet 
saat nyt myös Hammasvälineestä



Ultradent 

Nämä tarjoukset voimassa 
vain 30.4.2019 asti

Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon ja tehokkaaseen koti-

valkaisuun. Kertakäyttöiset lusikat on täytetty valmiiksi 

Opalescence PF -valkaisugeelillä. Vaikuttava aine 6% 

 vetyperoksidi. Suositeltu käsittelyaika 60–90 min kerran 

päivässä. Tulokset saavutetaan 5–10 päivässä. Kalium-

nitraatti ja fluori vähentävät sensitiivisyyttä. Yhdessä pak-

kauksessa yksi ylä- ja yksi alaleuan lusikka. Tukkupakkaus 

6 x 10 kpl. Makuina minttu ja meloni.
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*59,68 e
74 e

4 + 1
Opalescence PF  
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
Ultra-Etch IndiSpence   
Osta 3 isoa ruiskua Ultra-Etch IndiSpense 30 ml, 

saat lisäksi yhden samanlaisen kaupan päälle. 

70437 Ultra-Etch IndiSpense 685, 30 ml

*66,13 e
82 e

266 e
*214,52 e
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14,50 e
*11,69 e

Uutta! Uutta!

35 e
*28,23 e

10,90 e
*8,79 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.

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

Mira-Duo  |   Potilaspeili

Kaksipuolinen potilaspeili esim. potilaan 

suunhoidon  opastamiseen. Peilin  halkaisija 

on 13 cm. Toinen puoli on 1:1,  toinen 

 suurentava. Voidaan käyttää käsipeilinä 

tai pöytäpeilinä.

31391 Potilaspeili, kaksipuolinen, 1 kpl 

* Arvonlisäveroton hinta



8 e
*6,45 e

Tulossa!
Bollé Safetyn  
korkealuokkaiset suojalasit
Bollé Safety on ranskalainen työkäyttöön suunniteltujen korkea-

luokkaisten silmiensuojainten valmistaja. Vuonna 1888 perus-

tettu yritys on yksi maailman pisimpään toimineista suojalasi-

valmistajista. Bollé Safety on alansa johtava toimija, ja suurista 

brändeistä ainoa, joka on keskittynyt vain ja ainoastaan silmien 

suojaukseen – haluten olla siinä paras.
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19 e
*15,32 e

DryMasq  |  Kasvosuoja

Kertakäyttöinen kasvosuoja, joka suojaa potilaan kasvot 

roiskeilta esim. jauhe- ja pastapuhdistustoimenpiteissä.  

Suojaa koko kasvot kerralla ja helpottaa työskentelyä. 

Suoja on ohutta, läpikuultavaa ja vettähylkivää materiaalia,  

joka on valmistettu Polypropeenista. Potilaan on helppo 

hengittää ja nähdä suojan läpi. 

Yksi koko, jota voi säätää potilaan kasvoihin sopivaksi korvien 

taakse tulevien aukkojen avulla. 

36319 DryMasq-kasvosuoja, 50 kpl 59 e
*47,58 e

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

Kankainen

Monoart 
leikkauspäähine
Puuvillasta valmistettu kankainen leikkauspäähine. 

One size -päähine on takaa solmittava ja kokoa voidaan 

säätää nauhojen avulla. Korkealaatuisen materiaalin ansiosta 

päähine voidaan pestä 60 asteessa ja autoklavoida 121 asteessa. 

30694 Pinkki, 1 kpl 30696    Lime, 1 kpl

30695 Musta, 1 kpl 30697    Sininen, 1 kpl
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*18,55 e
23 e

OptraGate  
Huuli- ja poski retraktori

Kertakäyttöinen, lateksiton, joustava suunaukipitäjä ja suoja.   

Sopii hyvin esimerkiksi valkaisun yhteydessä käytettäväksi.  

Koot regular, small ja junior. 

71100 Small/regular, 40 + 40 kpl

88391 Promopakkaus, 3 + 3 + 2 kpl

32271 Starter Kit, 4 x 4 kpl

09623 Junior, 80 kpl

32273 Junior, lajitelma, 20 + 20 kpl

71415 Small, 80 kpl

32272 Small, lajitelma, 20 + 20 kpl

71458 Regular, 80 kpl

Arcflex 
Suunaukipitäjä

Suunaukipitäjä auttaa pitämään huulia ja kieltä  

samalla kun potilas voi lepuuttaa leukoja purublokkia vasten.  

Sopii hyvin mm. valkaisuhoitoon, paikkaukseen, brakettien 

sidostukseen ja valokuvaukseen.

31162 Arcflex-suunaukipitäjä, medium 1 kplNola 
Suunaukipitäjä ja sylki-imu

Pitää hyvin kielen pois toimenpidealueelta.  

Sopii erinomaisesti pitkäkestoisiin hoito- 

sessioihin, kuten CEREC- ja implantti- 

hoitoihin sekä kirurgisiin toimenpiteisiin.

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

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

40263 NOLA silikoniletku 300-412, 10 kpl

40264 NOLA Y-liitin 300-408, 4 kpl

40265 NOLA-adapteri 300-419, 4 kpl

LogiBloc 
Purutuki

Ainutlaatuinen  muotoilu tukee 

mukavasti potilaan  leukoja ja  mahdollistaa 

hyvän näky vyyden 

ja pääsyn työalueelle. Helppo asettaa 

paikalleen. Lateksiton. Voidaan  

kylmästeriloida tai auto klavoida  

(maksimi 280  asteessa 20 min). 

32504  LogiBloc, standard, vihreä, 1 kpl

32505  LogiBloc, lasten, lila, 1 kpl  

KleerView 
Suunaukipitäjä 

35167 KleerView suunaukipitäjä, aikuisten,  Profimed, 1 kpl 

35166 KleerView, suunaukipitäjä, lasten, Profimed, 1 kpl

4 e
*3,23 e

10 e
*8,06 e

12 e
*9,68 e

49 e
*39,52 e

Huuliretraktorit
Huuliretraktori pitää huulet pois toimenpidealueelta. 

Voidaan autoklavoida 130 asteessa.

30658 Huuliretraktori OP-N03 Small, 2 kpl

30657 Huuliretraktori OP-N02, Medium, 2 kpl

30656 Huuliretraktori OP-N01 Large, 2 kpl

Poskiretraktorit
Poskiretraktori pitää posket/huulet pois toimenpidealueelta. 

Voidaan autoklavoida 130 asteessa.

30659 Poskiretraktori MR-N01 Large, 1 pari

30660 Poskiretraktori MR-N02 

 Medium, 1 pari

Lateraalinen poskiretraktori. Ihanteellinen takahampaiden 

valokuvauksessa. Voidaan autoklavoida 130 asteessa.

30661 Poskiretraktori LR-N01 

 lateraalinen, 1 pari

Kuvauspeilit
46703 Valokuvauspeili HV 015, buccal, 1 kpl

46704 Valokuvauspeili HV 016, lingual, 1 kpl

46705 Valokuvauspeili HV 017, lasten oklu, 1 kpl

46706 Valokuvauspeili HV 018, aikuisten, oklus, 1 kpl

46719 Valokuvauspeili HV 019, aikuisten, XL, oklus, 1 kpl



pinta
Leikkaava
reuna

Leikkaava
reuna pinta

Double Gracey
TM

70

Standard 
blade size

Mini 
blade size
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1 220 e
*983,24 e

2 050 e
*1 653,23 e

American Eagle
XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

DIRECT VENEER -laminaatit

31658  Aloituspakkaus (Starter Kit)  
Valmistajan koodi 13710

Pakkaus sisältää: 

20 x Edelweiss Veneer-laminaattia (koot S, M, L)  

25 x Edelweiss nanohybridimuovi Dentin shade 

5 x Edelweiss nanohybridimuovi Enamel shade 

1 x Edelweiss Nano-hybrid Flow  

2 x Edelweiss efektisävy sininen ja opaque 

valkoinen, 1 x Edelweiss Veneer bond, 

värimalli, kokomalli, vientikärjet flow-muoville 

ja käyttö ohjeet.

Occlusion VD -kuorikot

33496  Aloituspakkaus (Starter kit)
Valmistajan koodi 13720

Pakkaus sisältää: 

32 x Occlusion VD (koot S ja M ylä, sekä S ja M ala) 

25 x Edelweiss nanohybridimuovi Dentin shade 

5 x Edelweiss nanohybridimuovi Enamel shade 

1 x Edelweiss Nano-hybrid Flow 

1 x Edelweiss Bond, värimalli, kokomalli, 

vienti kärjet flow-muoville sekä käyttöohjeet.

Laminaatit ja okklusaalikuorikot yhdellä hoitokerralla

Edelweiss
Direct Veneer | Occlusion VD
menetelmän edut
• Moderni vähäistä preparointia vaativa esteettinen toimenpide. 

• Yhdellä hoitokerralla kiinnitettävä, valmiiksi muotoiltu laminaatti/kuorikko,  

hampaan  luonnollisessa sävymaailmassa.

• Laminaatin/kuorikon kiinnittäminen säästää hammaslääkärin aikaa ja on samalla  

potilaalle taloudellinen vaihtoehto tavanomaisen keraamisen restauraation sijaan.

• Säilyttää kiillon ja esteettisyyden pitkään lasersintrauksen ansiosta.

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

 AE DG A XP X etu- ja premolaarialueelle  

 AE DG P XP X molaarialueelle 

38863   Double Gracey™ 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 ien- 

taskujen-, ahtaiden interproksimaalialueiden 

ja furkaatioiden puhdistamiseen. 

Kaikki Double Gracey -kyretit ovat teroitusvapaita 

ja valmistettu patentoidulla XP-teknologialla. 

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 distaalipinnoilla tai bukkaali- ja linguaalipinnoilla instrumenttia vaihtamatta. 



Nebraska
AESB513AXPQT

BOGE 513:n saat joko kiinteävartisena 
tai irtovarrella ja Quik-Tip-vaihtopäillä.  

30815  | aesbjtxp Sirppi Black Jack Pro Thin

30814  | aesm23txpx Sirppi ohut M23TXP Pro Thin

30816  | aecb5-6txpx Kyretti Barnhart 5-6 Pro Thin

30817  | aega1-2txpx Gracey Access 1-2 Pro Thin

30818 | aega7-8txpx Gracey Access 7-8 Pro Thin

30819 | aega13-14txpx Gracey Access 13-14 Pro Thi

30820 | aega15-16txpx Gracey Access 15-16 Pro Thin

Dr Bicuspid
Dental 

Excellence 
Award Winner

2017

TM
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64 e
*51,64 e

25 e
*20,16 e

15 e
*12,10 e

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit.

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 

Boge 513
Haan ja etualueen sirpin yhdistelmä hammaskivenpoistoon. 

BOGE 513 on kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla  

XP-pinnoitusteknogialla. Toisessa päässä 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

EagleLite-vaihtovarsi, useita värejä.

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

herkkyyttä 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.
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Uutta!

Carl Martin -instrumentit
32838  Suupeilinvarsi pinkki, 1 kpl

32839  Suupeilinvarsi v.sininen, 1 kpl

32832  Kyretti Gracey 11-12, 1 kpl

32833  Kyretti Gracey Mini 11-12, 1 kpl

32834  Kyretti Gracey 13-14, 1 kpl

32835  Kyretti Gracey Mini 13-14, 1 kpl

32836  Sirppi Mini 311-312, 1 kpl

32837  Sirppi Mikro 301-302, 1 kpl

32840  Sondi 5-8, 1 kpl

32841  Vuollin Nyström III, 1 kpl

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

37250 CM universaali sirppi-kyrettisetti, pinkki 

Carl Martin
Silikonivartiset perusinstrumentit

– laatua edullisesti!

Silikoni on optimaalisesti 
tiivistetty uran avulla 
aina kärkiholkista 
metalliytimeen saakka.

Sisäydin on valmistettu 
korkealaatuisesta 
ruostumattomasta 
teräksestä CNC-koneilla. 
Sisäytimen rihlaus estää 
silikonin kiertymistä.

Varren muotoilu 
takaa hyvän pidon 
instrumentista.

Liquid Steel -instrumentit on valmistettu korkean tiheyden omaavasta 
ruostumattomasta teräksestä, jonka kromipitoisuus on lähes 14 %.  
Teräksen molekyylimatriisirakenne on optimoitu NOXI-karkaisu-
tekniikalla ja tämä lisää huomattavasti sen leikkauskapasiteettia, 
käyttöikää ja hapettumisen kestävyyttä.

Hammaskivi-instrumentit

9,90 e
*7,98 e

26 e
*20,96 e



Ammattimainen puhdistus 
ProphyCare®3+1

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

suuhun jää raikas ja pehmeä mintun maku. 

Directan Luxator®-instrumentit ovat suippokärkisiä veitsiä, jotka painautuvat 
alveolaarikuoppaan, katkaisevat membraanisäikeitä ja hellävaroin irrottavat 

hampaan kuopastaan. Näin hampaanpoistosta aiheutuu mahdollisimman vähän 
vahinkoa ympäröivälle kudokselle ja implanttipaikan anatomialle. Kahvan muoto 
ja koko on suunniteltu niin, että hampaanpoistossa tarvitaan mahdollisimman 

vähän voimaa. Ohuen kärjen voi helposti työntää luun ja juuren väliin aiheuttaen 
mahdollisimman vähän vaurioita luukudokselle.

Luxator® auttaa suorittamaan 
hampaanpoiston luukudosta vaurioittamatta3+1

5081-201903_ProphyPaste_Luxator_Directa_Hammasväline_FI.indd   1 2019-03-04   12:28:46
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Nykyään esteettiset toimenpiteet ovat yleisiä ja sosiaalisesti hyväksyttyjä.  
Median lisääntyminen on muuttanut itsetuntemustamme sekä vaikuttanut  
ja muuttanut etenkin nuorempien ikäryhmien sosiaalista hyväksyntää.  

Tutkimukset osoittavat, että positiivinen näkemys omasta ulkonäöstä voi 
vaikuttaa parempaan psykososiaaliseen terveyteen ja elämänlaatuun.

KOSMEETTINEN VS. ESTEETTINEN HAMMASHOITO

Kosmeettisen ja esteettisen hammashoidon välillä on eroa. Kosmeettinen hammashoito pyrkii pa-

rantamaan yhden tai useamman hampaan ulkonäköä. Esteettinen hammashoito taas puolestaan 

pyrkii eliminoimaan taudin, palauttamaan tai parantamaan toimintaa sekä kohentamaan ulkonäköä 

palauttamalla hampaat luonnollisen näköiseksi. Esteettisen hammashoidon kolme pilaria; 1. Terveys 

2. Toiminto 3. Esteettisyys

VALKOINEN VS. VAALEANPUNAINEN ESTETIIKKA

Valkoinen estetiikka viittaa hampaiden kovakudokseen ja vaaleanpunainen estetiikka hampaita ympä-

röiviin pehmytkudoksiin. Parhaan esteettisen hoitotuloksen saavuttamiseksi on käsiteltävä molempia 

alueita. Nämä luovat harmonisen, esteettisen hymyn.

Vaaleanpunainen esteettinen hoito voi olla invasiivista, mukaan lukien gingivektomia, kruunun-

pidennykset ja ienvetäymien korjaukset. Tavanomaisissa, päivittäisissä käytännöissä vaaleanpunainen 

estetiikka voidaan saavuttaa ennaltaehkäisevällä ja tehokkaalla suuhygienialla. 

PARODONTAALISAIRAUDET JA ESTEETTINEN HAMMASHOITO

Suun terveys on esteettisen hammashoidon edellytys. On tärkeää muistaa, että ienverenvuoto on 

merkki parodontaalisairaudesta ja esteettisen hammashoidon kontraindikaatio. Parodontaalisairaus 

on hoidettava ennen esteettisen hoidon aloittamista. 

Yksi parodontaalihoidon tavoitteista on pehmytkudoksen (vaaleanpunainen estetiikka) palauttami-

nen terveeseen tilaan. Mikäli esteettinen hoito aloitetaan ennen kuin potilaan parodontaalitilanne on 

vakaa, on riski epätoivottuihin tuloksiin kuten näkyviin marginaaleihin, vääriin pehmyt- ja kovakudosten 

mittasuhteisiin sekä pahimmassa tapauksessa hampaan menettämiseen.

ENNALTAEHKÄISY JA PROFYLAKSIA

Ennaltaehkäisy ja profylaksia ovat esteettisen hammashoidon kulmakiviä tapauksen monimutkaisuu-

desta riippumatta. 

1.  Ennen esteettisiä toimenpiteitä on oltava hyvä suuhygienia. 

2.  Suunnitteluvaiheessa lähtökohtana ovat terveet pehmytkudokset, jotta pystytään suunnittelemaan 

ja visualisoimaan lopputulosta. 

3.  Potilaan kyky ylläpitää hyvää suuhygieniaa ennen esteettisiä toimenpiteitä, sen aikana ja sen jälkeen 

määrittää pitkän aikavälin onnistumisen.

Henkilökohtaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin perustuvan itsehoito-ohjelman luominen on tärkeää. 

Keskittyen tietoon, motivaatioon ja ohjeisiin, miksi ja miten mekaanisesti poistaa hammasbiofilmi. 

Hammashoidon ammattilaisten on ohjattava potilasta valitsemaan hammasharjan oikea muotoilu 

sekä hammasväliharjojen oikeat koot ja opastettava eritysharjan valinnassa. Ammattilaisen tehtävä 

on myös opastaa välineiden oikea käyttötapa ja tekniikka.

KLIINISET VINKIT

Käytä TePe-repäisylehtiötä. Potilaat pyrkivät "unohtamaan", mitä suunhoitovälineitä on suositeltu. 

Repäisylehtiö muistuttaa ja opastaa suositeltujen suunhoitovälineiden käytöstä sekä helpottaa niiden 

hankkimista.

Hammasväliharjat ovat tehokkain tapa poistaa plakki hampaiden välistä. TePe Original -hammas-

väliharjat ovat saatavilla värikoodattuina yhdeksässä eri koossa. Itsehoidon sujuvuuden vuoksi harjojen 

määrä tulee pyrkiä rajoittamaan kahteen kokoon, ellei ole erityistä tarvetta useammalle eri koolle. 

Hammashoidon ammattilainen auttaa oikean koon valitsemisessa sekä opastaa käytössä. 

TePe Compact Tuft ™ on yksittäinen harjatupsu tarkkaan puhdistamiseen. Pyydä potilasta käyt-

tämään sitä yhdessä TePe -hammasväliharjan kanssa viikkoa ennen kruunun valmistamista. Se hel-

pottaa hionta rajan tekemistä, vähentää marginaalista verenvuotoa ja parantaa lopullista jäljennöstä 

–  paremmin istuva kruunu.

Suuhygienia – esteettisen hammashoidon perusta
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Uutta!

*15,32 e
19 e

www.tepe.com

98% lankaosasta on  
harjaksia, näin hammasvälien  
puhdistus on tehokasta  
mutta hellävaraista.  

98%Muovipäällysteinen  
metallilanka turvalliseen  
ja hellävaraiseen puhdistuk-
seen hampaiden ja  
implanttien ympäriltä. 

Parempi puhdistustulos  
taipuvan kärjen ansiosta. 

Ergonominen  
varsi josta on  
helppo pitää kiinni.

A
D
19

13
8
0
F
I

TePe Hammasväliharja

Saatavana eri kokoja 0,40-1,5 mm

Grind No More   
Purentakisko

Purentakisko suojaa hampaita  narskuttelulta ja puremiselta yöaikaan. "One-size" koko sopii sekä 

ylä- että alaleukaan. Kertakäyttöistä suojaa on  mahdollista käyttää kolmen päivän ajan. Yksittäis-

pakattu, käyttövalmis suoja ei vaadi  kuumentamista, muovaamista tai leikkaamista.  

Miellyttävä ja huomaamaton käyttää.

32490 Purentakisko Grind No More, 10 kpl

Nopea apu 
bruksaamiseen

Plackers original | twin | grip |  Hammaslankaimet

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

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

 37288  Hammaslankain Plackers Original, 32 kpl

37289  Hammaslankain Plackers Twin, 28 kpl 

37290  Hammaslankain Plackers Grip, 24 kpl

79513  Hammaslankain Plackers Original, 12 x 40 kpl

32724  Hammaslankain Plackers Twin, 12 x 35 kpl

32725  Hammaslankain Plackers Grip, 12 x 35 kpl

Nyt saatavana 

myös pienempinä 

pakkauskokoina!

*2,42 e
3 e

* Arvonlisäveroton hinta



Tulossa!

BUFF® Professional 
Päähineet terveydenhuollon ammattilaisille
 

Terveysalan ammattilaisille suunniteltu erittäin joustava työ-

päähine, joka pitää hiukset poissa silmiltä sekä tutkittavasta 

 kohteesta, ja tuo mukavuutta työhön. Suositeltava osa päivittäis-

tä työvaatetusta jokaiselle terveyshuollossa toimivalle. 

Uusiomateriaalia – valmistettu kierrätettävistä muovipulloista.
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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

Uutta!

31 e
*25,00 e

40 e
*32,25 e

Valitse  Green Line  – kuormitat vähemmän ympäristöäsi

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

Valmistettu 96-prosenttisesti biopohjaisesta muovista. 

 Uusiutu vien raaka-aineiden, sokeriruo'on ja risiiniöljyn ansiosta 

jopa 95 % hiilidioksidipäästöistä voidaan kierrättää sen elin-

kaaren aikana. Kartiomainen harjaspää ja pehmeät, pyöristetyt 

harjakset, 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

Hygovac Bio  |  Tehoimunkärki

Fossiilivapaa, valmistettu  biopohjaisesta polyeteenistä (PE). 

Lyhyt kärki (95 mm) sopii  erinomaisesti hygienisteille ja hammas-

lääkäreille, jotka  työskentelevät ilman hoitajaa. Kärjessä 45° 

viiste ja toisessa päässä S-viiste. Väri limenvihreä.  

37269  Hygovac Bio, lyhyt, 10 x 100kpl 

39043  Hygovac Bio, 10 x 100kpl

Tulossa! Hygoformic Bio  



Original, pitkä HP, lyhyt
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Turvallista ympäristölle ja potilaalle.
Osa tämän päivän hygieenistä h ammas hoitoa.

SUOJAA YMPÄRISTÖÄSI. PIENENNÄ HIILIJALANJÄLKEÄSI.

 4 + 1
Osta 4  x 200 kpl, saat 
1 x 200 kpl kaupan päälle! 

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 % – valmistuksessa on käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja

> 100 %  – valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista

> matala hiilijalanjälki

NATURES TIP  | HP | Original
HP: pituus 65 mm,2 ilmakanavaa. 

Original: pituus 95 mm, 4 ilmakanavaa.

Pakkauskoot 200 kpl ja 1 000 kpl. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme,  

p. 010 588 6100

Adapterihuolto
AlkuperäistenCrystal Tip -kärkien käyttäjä saat adapterihuollon 

edullisesti. Lähetä adapterisi meille ilmaisessa huoltopussissa.  

Kun lähetät 5 kpl/huoltopussi on huollon hinta 10 e /adapteri. 

Yksittäin lähetettyjen adapterien huoltohinta on 15 e/adapteri. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme  p. 010 588 6100 ja 

huollosta p. 010 588 6300. Pyydä samalla ilmainen huoltopussi.

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)   

• kaikille yleisimmille uniteille omat adapterit 

O-rengas korjaussetti
Sisältää tarvikkeet kahteen huoltokertaan, 18 e (*14,52 e ) 

36360 Crystal Tip ADEC O-rengas, 1 pkt

36361 Crystal Tip Luzzani O-rengas, 1 pkt

36362 Crystal Tip Sirona C8 O-rengas, 1 pkt
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56 e
*45,16 e

10 e
*8,06 e

17,50 e
*14,11 e17 e

*13,70 e

15 e
*12,09 e

Block-out muovi Top Dent
Valokovetteinen, monikäyttöinen block-out muovi, joka sopii 

tilantekoresiiniksi valkaisulusikoille, valkaistavien hampaiden 

lähellä olevien pehmytkudosten eristämiseen ja kofferdamkumin 

tiivistämiseen. Valokovetus 10 sekuntia.

37997 Block-out muovi LC Top Dent, 4 x 3 ml

Top Dent puhdistuspastat 
Mintunmakuinen, fluoria sisältävä puhdistuspasta 

plakin ja värjäymien poistoon. 

Tukkupakkaus 144 x 70 ml. 

37640 puhdistuspasta Top Dent, punainen RDA 120, 70 ml

37639 puhdistuspasta Top Dent, vihreä RDA 170, 70 ml 

37638 puhdistuspasta Top Dent, sininen RDA 250, 70 ml

Blue Smooth nitril pf Top Dent
Kertakäyttöinen, puuteriton nitriilikäsine. Vaaleansininen, 

3 mil. Sisältää kollageenia, joka pehmentää ja suojaa ihoa. 

Tukkupakkaus 10 x 100 kpl.

37903 XS, 100 kpl 
37904 S, 100 kpl

37905 M, 100 kpl 
37906 L, 100 kpl

37907 XL, 90 kpl

Muovipikari kukallinen Top Dent
Kuviollinen, kertakäyttöinen muovipikari. Tilavuus 180 ml.

39026 vaaleansininen, 500 kpl

39027 fuksia, 500 kpl

39028 vihreä, 500 kpl 

Uudistuneet 
hygieeniset 
Topdent silikoni- 
instrumentit

• Värikkäät, ergonomiset 

silikonikahvat 

• Uudelleen teroitettavat terät 

ruostumatonta terästä 

• Erinomainen kulutuskesto

• Kahvan ja terän liitoskohdassa 

metallikartio > hygieeninen

• Autoklavointi max 177° C

Hammasväliharja Top Dent
Hammasväliharja. Lanka muovipinnoitettu ja harja nylonia, 

jatkovarsi ja säilytyshylsy polypropeiinia. Kiinteä kahva.

Pakkauskoko 12 x 5 kpl.

32580 hammasväliharja 0,45 mm, oranssi  

32581 hammasväliharja 0,5 mm, punainen

32582 hammasväliharja 0,6 mm, sininen

32592 hammasväliharja 0,7 mm, keltainen

32583 hammasväliharja 0,8 mm, vihreä

32584 hammasväliharja 1,1 mm, lila

32585 hammasväliharja 1,3 mm, harmaa



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

Top Dent Activa  
Bioactive Cement
 

• 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  

-sarjaan kuuluvat

Bioactive Restorative,  

Kids Bioactive Restorative, 

Bioactive Baseliner ja 

uutuutena Bioactive Cement.

* Arvonlisäveroton hinta



Bisco
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28 e
*22,58 e

86 e
*69,35 e

124 e
*100 e

106 e
*85,48 e

56 e
*45,16 e

54 e
*43,56 e

ZirClean
Restauraatioiden puhdistusgeeli – UUTUUS!
Puhdistusaine zirkonian, keramian ja  metallisten 

restauraatioiden sidospinnan puhdistukseen 

 intraoraalisen kokeilun jälkeen ja varmistamaan 

hyvä sidos lujuus.

39044 ZirClean, 5 g

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 
Yhden pullon sidosaine  – ei vaadi aktivaattoria!

• Korkeat sidoslujuudet kaikkiin materiaaleihin

• Sopii kaikkiin  suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin, 

kemiallis- ja kaksoiskovetteisten  materiaalin 

kanssa sekä total- että itse-etsaavaan 

 sidosta miseen 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
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Uutta paikkaushoitoon!

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.

Opallis -ruiskupakkaus  22 e (*17,74 e)

Opallis -kapselipakkaus  25 e (*20,16e )

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 %).

Opallis Flow -ruiskupakkaus  13 e  (*10,48e)

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.

Erinomainen hinta-laatusuhde.

* Arvonlisäveroton hinta



+

5 mm

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

RMGI-
Restorative

Your Smile. Our Vision.

NOW eASIER THAN EVER
Your Smile. Our Vision.
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45 e
*36,29 e

57 e
*45,97 e

Täytä, täppää, valmis
valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö  
jopa 5 mm:iin

• 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 hammaslääke-

tieteeseen (MID)

• Korkea fluoridin vapautus- ja varastointikyky

• Bioaktiivinen patentoitu ionilasiteknologia – korkea ionien 

vapautus auttaa remineralisaatiossa 

riva light cure 
Valokovetteinen, resiinivahvistettu lasi-ionomeeri

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. 

eASY

Nopea ja helppo yhdistelmämuovi  
taka-alueen täytteisiin!
•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä sävyllä
•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta
• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa
•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton 

 koostumus tekevät käsittelystä optimaalista

bulk fill
ultra universal restorative material

YKSI SÄVY. 
YKSI TÄYTTÖ.

Kapseli- ja ruisku-
pakkauksissa!
36322 Aura Bulk Fill, 
  kapselipakkaus, 20 x 0,25 g
36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g



Astek
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Uutuus!

Ivoclar Vivadent on kehittänyt ensimmäisen älykkään Bluephase valokovettajan, 
joka on Bluephase G4. Siinä on sisäänrakennettuna automaattinen avustaja, 
joka kommunikoi laitteen käyttäjän kanssa.
 
• Suuri valoteho 1200 mW/cm2

• Polyvision-teknologia
• Halkaisijaltaan 10 mm:n valonjohdin
• Integroitu valomittari latauslaitteessa

 

UUTUUS!

Bluephase G4
Tyylikäs, älykäs ja luotettava!

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

AD_BluephaseG4_FI.indd   1 2019-03-18   15:04

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

* Arvonlisäveroton hinta



Osta RelyX™ Ultimaten kokeilupakkaus värisävy läpikuultava (56892) 
- saat Scotchbond Universal pullon (41258) kaupan päälle! 

3M Oral Care

Tilauskoodit

56892 RelyX™ Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava: 

1 pullo Scotchbond™ Universal à 1,5 ml, 
1 etsaushapporuisku à 3 ml, 
25 etsaushapporuiskun annostelukärkeä, 
50 annostelutikkua, 
1 sementtiruisku (läpikuultava) à 8,5 g, 
10 sekoituskärkeä (normaali), 
5 sekoituskärkeä (iso) + 5 intraoraalikärkeä, 
kuvallinen tekniikkaohjekortti

41258 1 pullo Scotchbond™ Universal à 5 ml, käyttöohjeet 

Tarjous on voimassa 1.4.-30.6.2019.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150  ESPOO
Puh. (09) 52 521

RelyX™ Ultimate + Scotchbond™ Universal 
= Vähemmän komponentteja, 
 helpompi käyttää

- saat Scotchbond Universal pullon (41258) kaupan päälle! 

 Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava:  Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava: 

Tarjous 1 + 1

Relyx Ultimate and Scotchbond Hväline  2019 FI.indd   1 28.2.2019   11:08:48

Ceram.x Spectra ST (HV/LV)
Yhdistelmämuovia saatavana kahta eri viskositeettia; HV (high viscosity) ja LV (low viscosity).

Ceram.x Spectra ST flow
Esteettinen flow-yhdistelmämuovi tiksotrooppisilla ominaisuuksilla, erinomainen mukautuvuus.

Ceram.x Spectra ST Effects
Yhdistelmämuovi haastaviin, esteettisyyttä tarvitseviin etualueen täytteisiin. Ceram.x Spectra ST Effects 
yhdessä Ceram.x Spectra ST:n kanssa yksinkertaisempaan kerrostustekniikkaan.

Ceram.x Spectra™ ST
Yhdistelmämuovi joka kattaa kaikki esteettiset ja toiminalliset tarpeet
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Ceram.x Spectra™ ST

Ceram.x Spectra™ ST Effects
Ceram.x Spectra™ ST flow

UUTUUS!

Nupro® White Varnish –  
märälle hampaan pinnalle  
levitettävä läpinäkyvä fluorilakka 

Nupro® White Varnish 
5 % Natriumfluoridi

TARJOUS

Osta 3 pakkausta (a 50 kpl) haluamaasi makua.

Saat lisäksi veloituksetta yhden pakkauksen

valitsemaasi makua.

Nyt myös m
intunm

akuisena!

    Ceram
.x Spectra ST – Kaikkiin tapauksiin  

   sopiva yhdistelm
äm

uovikokonaisuus 

UUTUUS!

Ceram.x Spectra ST o Nupro Ad 277x190 FIN.indd   1 2019-02-28   21:17



Osta RelyX™ Ultimaten kokeilupakkaus värisävy läpikuultava (56892) 
- saat Scotchbond Universal pullon (41258) kaupan päälle! 

3M Oral Care

Tilauskoodit

56892 RelyX™ Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava: 

1 pullo Scotchbond™ Universal à 1,5 ml, 
1 etsaushapporuisku à 3 ml, 
25 etsaushapporuiskun annostelukärkeä, 
50 annostelutikkua, 
1 sementtiruisku (läpikuultava) à 8,5 g, 
10 sekoituskärkeä (normaali), 
5 sekoituskärkeä (iso) + 5 intraoraalikärkeä, 
kuvallinen tekniikkaohjekortti

41258 1 pullo Scotchbond™ Universal à 5 ml, käyttöohjeet 

Tarjous on voimassa 1.4.-30.6.2019.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150  ESPOO
Puh. (09) 52 521

RelyX™ Ultimate + Scotchbond™ Universal 
= Vähemmän komponentteja, 
 helpompi käyttää

- saat Scotchbond Universal pullon (41258) kaupan päälle! 

 Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava:  Ultimate -kokeilupakkaus värisävy läpikuultava: 

Tarjous 1 + 1

Relyx Ultimate and Scotchbond Hväline  2019 FI.indd   1 28.2.2019   11:08:48



Uutta endoon

Ihanteellinen esteettisempiin
täytteisiin ja pilarin
rakentamiseen

Bulk
 

Kovetussyvyys
5.5 mm 

Dentin
 

Kovetussyvyys
2.0 mm 

Ihanteellinen syviin
taka-alueen kaviteetteihin

Kaksi värisävyä täyttää kaikki tarpeesi everX Flow™ 
GC:ltä

Kuituvahvisteinen flow-muovi 
dentiinin korvaamiseen. 

  Syviin ja laajoihin kaviteetteihin 

sekä pilarin rakentamiseen.

Ihanteellinen tiksotrooppisuus 

erinomaisella adaptaatiolla.

Helppo applikoida ilman 

kontrolloimatonta valumista.

Luja perusta

Suomessa kehitetty 
kuituvahvisteinen

everX FlowTM

GC Nordic AB
040 9000757

info.finland@gc.dental
http://www.gceurope.finland.com

www.facebook.com/gcnordic/



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

Coltene 
Micro-Megalta

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
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Biokeraamiset sementit ovat olleet käytössä jo useamman 
vuoden ajan. Ne ovat mahdollistaneet juurikanavien adekvaatin 

täyttämisen tapauksissa, joissa perinteistä guttaperkkaa olisi ollut 

mahdotonta saada tiiviiksi apikaalisesti. 

Ne ovat tuoneet endodonttiseen kirurgiaan tiiviin retrogradi-

sen täytteen ja mahdollistaneet kavumin pohjan ja juurikanavan 

seinämän perforaatioiden tiiviin sulkemisen. Niiden käyttö pulpa-

perforaatioiden hoidossa on säästänyt pulpakudoksen vitaalina ta-

pauksissa, joissa pulpan kattaminen on vielä ollut mahdollista eikä 

juurihoitoa ole tarvittu. Aikaisemmin markkinoilla olleiden mate-

riaalien käyttö on tietyllä tapaa haastavaa ja vaatii kärsivällisyyt-

tä. Materiaalin vienti tarkasti haluttuun kohteeseen vaatii taitoa 

ja oikeita instrumentteja. 

Viime syksynä kotimaamme markkinoille ilmaantui loistava 

uusi biokeraaminen tuote Ultradentilta: Endo-Eze™ MTAFlow. 

Käyttöindikaatiot ovat täysin samat kuin aikaisemmin käytössä 

olleilla materiaaleilla, mutta tämän kyseisen materiaalin käyttä-

minen ja kohteeseen vieminen on huomattavasti helpompaa kuin 

muiden markkinoilla olevien materiaalien. 

Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan Endo-Eze™ MTAFlow 

-jauheesta ja geelimäisestä nesteestä sekoittaa eri paksuista tah-

naa ohjeen mukaisilla sekoitussuhteilla. Pakkauksessa mukana tu-

leva skini-ruisku ja siihen Luer-lockilla kiinnittyvä NaviTip (29 ga) 

tai musta Microtip (22 ga) mahdollistavat Endo-Eze™ MTAFlow’n 

viemisen tarkasti haluttuun kohteeseen. 

Avojuurisen hampaan juurenkärjen sulkeminen on aikai-

sempiin tekniikoihin verrattuna huomattavasti nopeampaa ja 

helpompaa. NaviTip (29 ga) kärjen stopparin avulla määritetään 

haluttu täyttöpituus ja sitten kevyesti ruiskutetaan Endo-Eze™ 

MTAFlow juurikanavaan haluttuun mittaan. Syvällä juurikanavan 

seinämässä oleva perforaation sulkeminen tai sisäisen resorption 

aiheuttaman ontelon täyttäminen on vaivatonta tällä materiaa-

lilla ja välineistöllä. 

Endodonttisessa kirurgiassa retrogradiseksi täytteeksi sekoite-

taan Endo-Eze™ MTAFlow’sta paksuhko tahna. Materiaali viedään 

endokirurgisella instrumentillä (esim. mikrotäppäimellä) ultra-

äänikärjellä valmistettuun retrogradiseen kaviteettiin. 

Biokeraamiset materiaalit ovat erittäin kudosystävällisiä. 
Useissa tutkimuksissa on vuosien varrella todettu luusolujen kas-

vavan kiinni biokeraamiseen materiaaliin kuin se olisi elimistön 

omaa alkuperää. Tämän takia pieni ylitäyttö avoimen apexin sul-

kemisessa tai perforaation korjaamisessa ei haittaa. 

Röntgenkontrasti Endo-Eze™ MTAFlow’ssa on hivenen guttaperk-

kaa heikompi, mutta kuitenkin erinomainen ja samaa luokkaa mui-

den biokeraamisten sementtien kanssa.

Ultradentin tuotteiden luotettavuus ja käyttömukavuus yhdistyvät 

tässä uutuudessa. Kehotankin rohkeasti kokeilemaan tätä uutuutta 

ja toteamaan Endo-Eze™ MTAFlow’n erinomaisuus.

Tapaus 1. Trauman jälkikompli-

kaationa on syntynyt pulpakuolio 

ja apikaalinen parodontiitti lapsel-

la. Apex avonainen, joten juuri-

kanava on täytetty Endo-Eze™ 

MTAFlow’lla. Periapikaalialueen 

parantuminen on vielä kesken.

Uusia tuulia komplisoituneiden juurihoitotapausten hoitoon

Endo-Eze™ MTAFlow

Tapaus 2. Juurihoidetussa d.11 on todettu apikaaliparodontiitti. 

 Juurihoito on päätetty uusia. Guttaperkan poiston jälkeen on todettu 

apex rikkonaiseksi. Juurikanava on täytetty Endo-Eze™ MTAFlow’lla. 

Periapikaalialueen parantuminen on vielä kesken.

Tapaus 3. Todettu apikaali-

parodontiitti vajaasti juuri-

hoidetussa d.22. Nastakruunu 

on todettu kliinisesti 

adekvaatiksi, joten päädytty 

hoitamaan periapikaalinen muutos endokirurgialla. 

Retrogradinen kaviteetti on tehty nastaan asti ja  retrogradiseksi 

täytteeksi on laitettu Endo-Eze™ MTAFlow. 10 kk seurantakuvassa 

nähdään periradikaalisten kudosten normalisoituminen.

teksti: EHL Nina Mandelin
kliininen hammashoito 

(kariologia ja endodontia)



BROADBAND LED CURING LIGHT

50 % isompi 
linssi (12 mm)

Laajaspektrinen 

LED-valokovetusvalo

täydellinen 
kattavuus

TM

OIKEA KOOSTUMUS 
OIKEAAN TOIMENPITEESEEN

Mineraalitrioksidiaggregaatti-korjaussementti

PULPAN KATTAUS RESORPTIO APEKSIFIKAATIO APIKAALINEN 
TULPPA

JUURENPÄÄN 
TÄYTE

YDINONTELON POHJAN 
PERFORAATIO

PULPOTOMIA

Helppo 
levittää 29 g:n 

NaviTip®-kärjellä!

U LT R A D E N T. C O M / E U© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
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169 e
*136,29 e

Uutta Ultradentilta!

* Arvonlisäveroton hinta

33707 

MTA Flow Kit Ultra 

2 g + 2 ml



Opal Band Cement
Kosteutta sietävä, LC-rengassementti
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oikomishoito  

myyntispesialisti

Marika Saarinen  >> 

p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi

Haluatko tietää lisää oikomishoidon 
tuotteista? 

myyntipäällikkö 

<< Eija Haltsonen, p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

Löytyykö oikomisen tarveaineiden varastoissanne monenlaista 

paljasta ja/tai tuubillista oikomisrengasta, jotka eivät sovellu 

nykyisille käyttäjille, vaan ovat perintöä edeltäjiltä? 

VAIHTOTARJOUS!

HAMMASVÄLINE yhteistyössä FORESTADENTIN  kanssa tarjoaa 

mahdollisuuden ajanmukaistaa rengasvarastot hyötymällä 

vanhasta varastosta. Vaihto-operaatio on kullekin hoitolalle 

kertaluonteinen ja toteutetaan erillään muista sopimuksista 

tai tarjouksista. 

Nyt mahdollisuus ajanmukaistaa 
oikomisrengas-varastot     

Dura-Fit 
Dura-Fit -renkaat ovat matalia, sisä pinnaltaan karhennettuja 

ja erinomaisesti hampaalla  istuvia ns. snap-on-renkaita, joissa 

on lasermerkityt koot. Dura-Fit- renkaat kestävät kaikkea, mitä 

oikomisrenkaan käyttö  edellyttää. Ne ovat laajasti käytössä niin 

Euroopassa kuin  muuallakin maailmassa. Myös B.L käyttää näitä 

renkaita. 

  

Ota yhteyttä Eijaan tai Marikaan operaation toteuttamiseksi. 

Monet asiakkaat ovat jo käyttäneet tätä mahdollisuutta ja ovat 

olleet  renkaisiin todella tyytyväisiä. 
Dura-Fit, yläleuka torque angul. roteraus

Convertible

6       6 –14 ° 0 ° 10 °

Gingival Headgear Tube

6       6 0 ° 0 ° 0 °

Gingival Headgear Tube 

Convertible

6       6 –14 ° 0 ° –14 °

6       6 0 ° 0 ° 0 °

Dura-Fit, alaleuka torque angul. roteraus

Convertible

6       6 –20 ° 0 ° 10 °

Suorassa

6       6 0 ° 0 ° 0 °

Convertible

6       6 0 ° 0 ° 0 °

 

• Ainutlaatuinen 3-kovettuminen – valo, kemia ja kosteus  

luovat optimaalisen sidoslujuuden. 

• Sisältää lasi-ionomeerifillereitä, jotka reagoivat kosteuden 

kanssa vahvistaen sidosta ja vapauttaen fluoria.

• Pakattu kaksoisruiskuun, mukana sekoituskärkiä. 

• Kirkkaan sinistä ja helposti nähtävää.

• Helppo poistaa hampaalta.

46596 OPAL Band Cement 500-000 

 4 x 8,3 g ruiskua ja 50 kärkeä  

46597 OPAL Band Cement 500-086 
 50 sekoituskärkeä



Opal Band Cement
Kosteutta sietävä, LC-rengassementti

Henry Schein Orthodon�cs Presents:

2019 EUROPEAN 

CARRIERE SYMPOSIUM

happens here
THE FUTURE OF ORTHODONTICS

Innovations in Self-Ligation

Total
Health

Soft Tissue Sculpting 
CLINICAL EFFICIENCY

3D TechnologyFACE-DRIVEN ORTHODONTICS

Airway Management

ULTIMATE AESTHETICS Strategic Marketing 

DIGITAL PRACTICE WORKFLOWSuccessful Integration

European Carriere Sympos
iu

m

SEPTEMBER 19–21, 2019 BARCELONA, SPAIN

Barcelona September 19–21, 2019
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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 
3–5 saatavana sekä ilman koukkua että koukulla. 

Pakkauskoko: 10 kpl

Neder |  Metallibraketit 

Helsingissä 11.10.2019  
kello 8.30 – n. 17.00
Fålkhälsanin auditorio   
Topeliuksenkatu 20, Helsinki

Ilmoittautumiset:  
www.hammasvaline.fi/kurssit  
pe 13. syyskuuta 2019 mennessä.

Dr. Björn Ludwig 

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

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 

www.forestadent.com/

en-en/symposium-2019



Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT 
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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
32 Huhti-kesäkuun EXTRA  |  2019  |  HAMMASVÄLINE  |

Hyödynnä  

instrumentti-
tarjous  

3 + 1
MASTER-sarja 

 4 + 1
EXPERT-sarjaKaVo 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 

UUTUUS!
Prophy-paketti
erikoishintaan 

Flamingo, punainen (1.013.5080)

Lime, vihreä  (1.013.5079) 

Wave, tummansininen (1.013.5078) 
1 100 e

*887,10 e
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Acteon Piezotome Cube
Siro, sileä ja tyylikäs piezokirurginen laite kirurgiaan

DPSI-tekniikka säätää tehoa automaattisesti vastuksen mukaan (-10 % – +30 %)

Intuitiivinen käyttöliittymä. 

Piezokirurgian etuja ovat, että 

• hoito turvallista ja työskentely tarkkaa

• paraneminen on nopeampaa

• lopputulos on parempi

Tervetuloa osallistumaan Piezotome Cube -laitteen hands-on-luennolle 

Hammas väline Open House -tapahtumaan 15.5.2019 kello 15–20 (sivu 46). 

Piezokirurgia on helppo ja potilas ystävällinen tapa esim. haastavien 

alaviisaudenhampaiden poistoon. 

Demo & hands-on workshop  | 15.00 –15.30 | 17.00– 17.30 |

Demojen välissä ja aina tapahtuman loppuun saakka laite on opastetusti 

kokeiltavissa hands-on non-stop aina kun laitteet ovat vapaana.

Hands-oniin 
osallistuneille 
erikoistarjous 
Piezotome Cubeen kaupan päälle Extraction- 

kärkisetti ja ilmainen osallistuminen Piezotome Cube 

Advanced -koulutukseen syksyllä 2019.

Piezokirurgia hands-on workshop 
Open House -päivänä 15.5.2019

* Arvonlisäveroton hinta
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Kokoa kätevä paketti!

BPR Swiss Super Port  tai

BPR 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.

• Neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, mikromoottori ja 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. Liitä 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 
Monipuolinen, tehokas kannettava 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. 

Digitaalinen käyttöliittymä, jossa 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit; 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 tehokas tehoimu (220 l/min) ja lisäksi erillinen syljenimu ja kaksi syljenkeruupulloa  

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

Voidaan liittää olosuhteista riippuen myös klinikan omaan tekniikkaan vesi- ja ilmaliitännöillä. 

Combi-Cart Clinic
Monipuolinen cart-hoitokone leikkaussaliin ja klinikoiden hammashoitoon



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.
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Käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Instrumenttipöydän selkeä digitaalinen 

näyttö erittäin helppo pitää puhtaana,  sillä 

se on suojassa lasin alla. Käytännöllistä 

 modernia designia.
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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.  



DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO1. 2. 3.
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SIDEXIS 4 potilaan kuvantamisdatan 
hallintaan. Kaikki potilaan kuvat 
yhdellä kertaa TIMELINE-haulla samaan 
näkymään. Voit poimia tai yhdistellä 
kuvat aina kulloisenkin hoidon 
tarpeen mukaan!

+ SIDEXIS 4 + CEREC

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS SL

Kysy meiltä kuinka voit hyödyntää sekä 
3D-kuvantamista että CERECiä 
tuottavasti ja helposti. 
 
Niko Fjäder, p. 050 310 8611 
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 tarjoaaainutlaatuisen 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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Uuden sukupolven 
kuvausyksikköParempaa hammashoitoa 

yhdellä hoitokäynnillä 
potilaidesi hyväksi
 
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy ainutlaatuisen 

tarkasta jäljentämisestä, helppokäyttöisestä ja pitkälle automati-

soidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yh-

dellä käynnillä. Nopea, erittäin tarkka skannaus helppokäyttöisellä 

suukameralla sekä intuitiivisellä hyvin  pitkälle automatisoidulla 

CEREC-ohjelmistolla ja nopea n. 10 min kestävä jyrsintä. Näin vas-

taanotolla voidaan aidosti korvata Käypä hoito suosituksen mu-

kaisesti isot taka-alueen muovipaikat kestävämmällä  keramialla. 

Nopeimmillaan teet keramian jopa alle 60 min kertaistunnolla!

Tarkkuus ja laatu  |  CEREC on tutkitusti ja todistetusti erittäin 

tarkka ja kestävä hoitoratkaisu. Tämän osoittavat 35 vuoden koke-

mus ja useat sadat kliiniset tutkimukset. CERECillä tehdyt täytteet 

ja kruunut ovat esteettisesti kauniita ja erittäin tarkasti istuvia. 

Tämä on nopean ja tarkan jäljennöksen, helpon ohjelmiston ja 

 yksityiskohtaisen jyrsinnän ansiota. 

Monipuolisuus  |  Voit valita itse teetkö itse keraamisen paikan ja 

implantit omalla vastaanotolla tai pelkän digitaalisen jäljennöksen 

ja loput yhteistyössä hammaslaboratoriosi kanssa. 

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettiasi kuvausyksiköstä 

kokoonpanoon joka vastaa vaativiinkin implantologisiin tarpei-

siin. Sekä nyt myös zirkoniakruunuihin ja siltoihin sekä  oikomisen 

jäljennöstarpeisiin.

Yhteensopivuus  |  Avoin järjestelmä! 

Lisäksi CERECin yhteensopiva tuote- ja materiaalikirjo on erittäin 

laaja. Voit valita tarpeitasi vastaavat tuotteet eri valmistajilta. 

Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 

CEREC

Omnicam 

Nopea, monipuolinen ja helppo 

skanneri tarkkaan digitaaliseen 

jäljentämiseen. Erinomainen 

työkalu, kun haluat varmistaa 

hyvät jäljennökset. Omnicamin 

ominaisuudet yhdessä CEREC- 

ohjelmistojen kanssa 

takaavat onnistuneen

keraamisen lopputyön  

myös vaativampiin 

indikaatiohin.

Primescan  |  uutuus 

Skanneri ja kuvausyksikkö 

Primescan on laite, joka yllättää nopeudella, 

tarkkuudella ja helppokäyttöisyydellään. 

Selkeä ja helppo kosketusnäyttö ja 

uusi intuitiivinen suunnitteluohjelmisto 

nopeuttavat työnkulkua merkittävästi. 

Kameran erittäin laaja kuvauskulma 

mahdollistaa myös tämän hetken nopeimman 

ja tarkimman koko leuan skannauksen. 
 

Tule tutustumaan Espooseen  
Open House -päivänä 15.5.2019,  
tarkempi ohjelma sivulla 46

tai pyydä esittely omalle vastaanotollesi.  

Niko Fjäder, p. 050 310 8611 

Esa Asikainen, p. 050 310 8590

Marko Ahosen  suositut
CEREC Advanced -kurssit jatkuvat.

Katso  kurssiohjelma ja aikataulut 

kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi  

tai  www.cerecfinland.fi



Kysy lisää tai pyydä esittely vastaanotollesi.

Niko Fjäder, p. 050 310 8611 
Esa Asikainen, p. 050 310 8590
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paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

CEREC on edistyksellisin ja loistava järjestelmä 

tehokkaaseen ja laadukkaaseen keraamiseen 

 paikkaushoitoon. CEREC-tuoteperheestä löydät 

juuri sinun vastaan otollesi sekä omaan potilas-

työskentelyysi sopivan kokoonpanon. 

Tämän lisäksi CEREC on myös paljon muuta.

TARKAT DIGITAALISET JÄLJENNÖKSET 
mahdollistavat potilaalle oikein istuvan protetiikan 

CEREC-järjestelmä on jo itsessään myös digitaalinen 

jäljennin ja loistava valinta laboratorioyhteistyötä varten. 

PrimeScanilla tai Omnicamilla kuvatut työt on helppo valmistaa ja jyrsiä 

omalla vastaanotollasi tai lähettää  hammasteknikolle valmistettavaksi.

Skannaa  --> valmista itse

Skannaa  --> lähetä laboratorioon
joko Connect-portaalin kautta tai avoimessa 
STL-tiedostomuodossa digitaaliseen laboratorioon

Digitaalinen jäljennös -workshop 
Open House -päivänä 15.5.2019
Lue lisää sivulta 46.
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Huippujyrsin  inLab MC X5
Erittäin helppokäyttöinen jyrsin. Laajin materiaalivalikoima. 

Käytettävissä yleiskoon kiekkoja ja blokkeja vapaasti 

eri valmistajilta. Jyrsii ja hioo millä tahansa ohjelmistolla 

suunnitellut työt (STL). 

Märkä-ja kuivajyrsintä/hionta tai niiden yhdistelmä. 

Automaattinen terän vaihto ja automaattinen imulaitteisto. 

Nopea päivittäishuolto.  

Pyydä esittely!

Meiltä löydät myös laajan ja monipuolisen 
materiaalivalikoiman laboratoriotyöskentelyyn.

varmistaa vahvat tulevaisuuden näkymät laboratoriollesi 
Erityisesti hammasteknikoille suunniteltu inLab-järjestelmäpaketti ja inLab Basic 
-ohjelmisto lisämoduleineen vastaa tämän päivän tarpeita. Helppo ja monipuolinen. 
Opastavat ja optimoidut käyttöliittymät ja kaikkiin suuntiin avoin ohjelmisto. 

 
Laboratoriomyynti  

p. 010 588 6400

www.hammasvaline.fi

kauppa.hammasvaline.fi

tuotetiedustelut 

aluepäällikkö 

Kaija Rappu 

puh. 043 825 9475

inLab-järjestelmäpaketti

CEREC CLUB
NIILLE, JOILLE UUSIN EI OLE RIITTÄVÄ

Turvallisuutta jokaiseen päivään | CEREC Club -jäsenenä olet askeleen edellä: 

 hyödyt uusimmista CEREC innovaatioista, katat hankintasi turvallisesti ja kehität  

sitä helposti. Sinun investointisi on automaattisesti ajan tasalla.

CEREC Club 1–3
Liittyminen 30 pv asennuksesta

• Laajennettu varaosatakuu

• Kolme vuosihuoltovaraosa-

pakettia

• CEREC ja option CEREC Premium 

ohjelmat ja päivitykset

CEREC Club 4–6
• Päivitys PC-tietokone

• Kolme vuosihuolto-

varaosapakettia

• CEREC ja optiona CEREC 

Premium ohjelmat ja 

 päivitykset

CEREC Club 7–9
• CEREC ja optiona 

 CEREC  Premium 

 ohjelmat ja  päivitykset

Pysy kehityksen kärjessä
Kolmen vuoden jäsenyyksillä saat 

 päivitykset ja uudet ohjelmat sekä 

 erityistakuun koko laitteiston elin-

kaaren ajan. Lisäosilla voit täydentää 

laitteistoasi, CEREC Club -jäsenenä  

saat nämä alennetuin hinnoin.

SINUN E TUSI

Uusimmat innovaatiot
CEREC ja CEREC Premium -päivitykset ja uudet ohjelmat

Turvaa investointisi
Laajennettu varaosatakuu, PC-päivitykset

Rahalle vastinetta
Koko elikaaren kattava tuki CEREC-laitteellesi



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



19,90 e
*16,05 e

95 e
*76,61 e
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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 sterilointiprosessis-

sa  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 suoritus-

kykyä  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

Hydragel
Suojageeli instrumenteille

Uudistettu Hydragel on nyt 

koostumukseltaan läpikuultavan kirkas, 

erittäin miedosti tuoksuva geeli.

Soveltuu kaikille konepesun kestäville 

materiaaleille. 750 ml:n suihkepullo 

on riittoisa käytössä, ja se on myös 

ergonomisesti helppokäyttöinen. 

90055 Hydragel-suojageeli,  

 750 ml

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 hammas-

proteesien ja imulaitteiden desinfiointiin.

90047 Erisan Oxy+, 50 x 50 g

Hyvinvointia puhtaudesta
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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

Muistathan, että mahdollisimman turvallinen säteily-
hygienia ja tehokkuus saavutetaan säännöllisillä huolloilla. 

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

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Varaa laadunvarmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi ajoissa! 
Työtilaukset 24/7. Vikailmoitukset, 

huoltotilaukset ja varaosatilaukset 

on helppo tehdä sähköpostilla 

vuorokauden ajasta riippumatta. 

Tilauslomake löytyy myös 

kotisivuiltamme 

KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

LEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

Kun valitset Hammasvälineen 

yhteistyökumpaniksesi voit luottaa 

siihen, että vastaanottosi aukeaa 

sovittuna päivänä, ja voit aloittaa potilastyön 

suunnitelmiesi mukaan.

Hammasväline on rakentanut satoja vastaanottoja 

historiansa aikana. Hoidamme vastaanoton suunnittelun 

rautaisella ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella. 

Pystymme neuvomaan niin tilojen valinassa kuin teknisissä ratkaisuissakin.  

Samalla osaamisella autamme sinua löytämään juuri oikeat laitteet omiin tarpeisiisi. 

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

Kun vastaanottosi on valmis, koulutamme henkilökuntasi niin, että he 

osaavat käyttää toimittamiamme laitteita. 

Tarjoamme lisäksi rahoitusratkaisuja laitteiden hankintaan 

yhteistyökummpaneidemme kautta.  

vastaanoton suunnittelu
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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Laitteet ja kalusteet 

Mikael Malila, p. 043 850 1483 

Huoltoedustaja:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

 

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

Laitteet ja kalusteet

Esa Asikainen, p. 050 310 8590

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 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

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 

Esa Asikainen, p. 050 310 8590 

Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

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  

 

Tarjousmyynti
Myynnin tuen päällikkö 

Björn Karlsson, p. 043 825 9449

Tarjousanalyytikko

Mikko Koivisto, p. 045 7881 5195

Tarjouskäsittelijät:

Lea Reunanen, p. 050 310 8543 

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

Aluepäällikkö Niko Fjäder, p. 050 310 8611

 
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  

VANTAA  Tekninen palvelu, Porttikaari 20, 01200 Vantaa   

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   

 
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



kauppa.hammasvaline.fi
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Uutta verkkokaupassa!

Verkkokampanjat

HAMPAILLE.FI
VERKKOKAUPPA
VAIHTOEHTONA

APTEEKILLE!

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

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

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.

OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

>  nopea ottaa käyttöön, ei suuria investointeja tai laitteita
>  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 käytössä.  

Järjestelmän oppii 
3 minuutissa!

* Arvonlisäveroton hinta
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OPEN HOUSEOPEN HOUSE Hammasväline 
15.5.2019  |  kello 15–20 |  Orionintie 5, Espoo 

OPEN HOUSE 

Kokeile, testaa. 
Tutustu uutuuksiin.
Osallistu miniluennoille.
Ota mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä 
rento iltapäivä kanssamme. Poimi tuhti tieto-
paketti ajankohtaisista teemoista ja IDS 2019 
-uutuuksista.

Hyödynnä päivän tarjoukset!

LUENNOT

15.30 –16.00 | Digitaalinen jäljennös – nopeasti, helposti, tarkasti! ; Niko Fjäder

16.00– 17.00 |  Avaimia laadukkaaseen paikkaushoitoon ja sidostukseen; HLL Kari Pihlman

  - yhdistelmämuovitäytteen sekundäärikaries – tekniikkavirhe?

  - pitkäaikainen sidos

17.00– 17.30  | Omahoitotuotteet; TePe 

17.30 – 18.00  | Hyvä panoraamakuvantaminen & DTX-ohjelma; Tiina Vättö, KaVo

18.00–19.00  | Avaimia onnistuneeseen keramian sementointiin; HLL Kari Pihlman

  - eri pintoihin, eri materiaalivaihtoehdoilla

WORKSHOPIT

15.00 –15.30 | 17.00– 17.30 |  Piezokirurginen hampaan poisto  -workshop 

Kokeile itse Acteonin Piezotome Cubea – non-stop koko päivän. 

15.00 – 18.00 |  Digitaalinen skannaus hands-on  – non-stop workshop. 

Tämä täytyy kokeilla itse! Denstply Sironan Primescan – huikea uutuus. 

16.00 – 17.00  |  18.00 –19.00  |  Sova-purentakisko – non-stop workshop . 

Tutustu ja tee itsellesi oma Sova-purentakisko. 

ESITTELYSSÄ  
UUDET täyteaineet ja sementit, 3D-skannerit ja kuvantamislaitteet,

cad/cam-materiaalit, OsteoBiol-keinoluutuotteet, instrumentit, omahoito-

tuotteet, valkaisuaineet, ympäristöystävälliset Green Line -tuotteet, 

IDS 2019 -uutuudet sekä paljon muuta. 

YHTEISTYÖSSÄ 

mm.: 

DENTSPLY SIRONA 

ACTEON  |  HEKA DENTAL 

KAVO KERR |  BPR SWISS 

BISCO  |  SDI  |  FGM  

GC  |  ULTRADENT  | VOCO

NATURES TIP  |  CRYSTAL TIP 

IMPLANT HOUSE  |  OSTEOBIOL

DIRECTA  |  ORSING  

KIILTO  |  AMERICAN EAGLE 

TEPE  |  METASYS

VARAA PAIKKASI LUENNOILLE 

Open House -päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen kotisivuillamme  

> https://www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat



Iatrogeeniset komplikaatiot ja niiden hoito

Ilmoittaudu mukaan
www.finnendo.fi

Helsinki 16-18.05.19

Prof. Lambrechts
Leuven, Belgia

Prof. Valittu
Turku, Suomi

Dr. Terauchi
Tokio, Japani

Prof. Peters
San Francisco, 

USA

Prof. Tjäderhane
Helsinki, Suomi

Symposium
Käytännön harjoitteet
Pre-symposium työryhmät
Kämp - Illallinen
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Ammatilliset illat 2019    

  

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, 

hammashoitajille ja alan opiskelijoille

19.9.2019    Turku kello 16.30–19.30, Scandic Julia

10.10.2019  Jyväskylä kello 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, TePe &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 

Edelweiss Advanced Workshops 2019  |  Wolfurt, Itävalta 

24.–25.5.2019  |  12.–13.7.2019  |    11.–12.10.2019  

Valitse itsellesin sopivin ajankohta. Kurssit pidetään Edelweissin tehtaalla Wolfurtissa.  

Ilmoittautuminen  ja ohjelma > http://www.edelweiss-dentistry.com/de/events

Lisätiedot hannele.nokia@hammasvaline.fi tai puh. 050 310 8563.

Yhteistyössä 



Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Huhti-kesäkuun EXTRA  |  2019  |  HAMMASVÄLINE  |   HAMMASVÄLINE OY  •  PL 15, 02101 Espoo  •  puhelin 010 588 6000  •  www.hammasvaline.fi  

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.

Esteettiset täytteet osana jokapäiväistä työtä 
Style Italiano -kurssi 
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 %).

Ilmoittautumiset > www.hammasvaline.fi tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai p. 050 310 8571. 
 
Etualueen esteettiset täytteet 
28.5.2019  | Espoo 
Luennoitsijana HLL Petteri Viljakainen.  

Kurssin aiheena on esteettisten yhdistelmämuovien käyttö etualueella 

kerrostustekniikalla. Käytettävänä muovina on Empress Direct. Kurssilla 

opit tekemään luonnollisen näköisiä etualueen täytteitä. Opit valitsemaan 

oikean värisävyn sekä paksuudet eri käytettäville kerroksille (dentiini, trans, 

kiille) sekä saat kurssilta yksityiskohtaiset ohjeet oikean anatomisen muodon 

rakentamiseen vaihe kerrallaan. Kurssin hinta 200 euroa sisältäen iltapalan. 

Ilmoittautumiset > Pia Herrmann-Rajala,  

pia.herrmann-rajala@ivoclarvivadent.com

Helsingissä 11.10.2019  
kello 8.30 – n. 17.00
Fålkhälsanin auditorio   
Topeliuksenkatu 20, Helsinki

Ilmoittautumiset:  
www.hammasvaline.fi/kurssit  
pe 13. syyskuuta 2019 mennessä.

Dr. Björn Ludwig 

www.forestadent.com/

en-en/symposium-2019

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Malagan ja  Barcelonan symposiumeihin: 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560, 

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 
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