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 Elo-lokakuun EXTRA         Poimintoja  

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

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

Se pyörii sittenkin...
Taitaa olla tuttu sanonta muusta yhteydestä, mutta sopii kyllä varsin  

hyvin myös juurihoitoon. Micro-Megan kehittämä koneellinen vahva endoviila 

One Curve ei tee pelkästään pyörivää liikettä, vaan liikkuessaan myötäilee ja muotoilee niin 

joustavasti kanavaa, ettei tarvita enää kuin yksi neula kanavan muotoiluun.

Koneelliseen juurihoitoon on tarjolla monta vaihtoehtoa. Coltene Micro-Megalta (s. 4–6) löytyy täydellinen 

tuotekokonaisuus; koneelliset viilat One Curve ja 2Shape, Dual Move -endomoottori, Dual Pex -apeksimittari 

sekä lisäksi tietysti käsiviilat ja tarvittavat juurenhoitomateriaalit. Coltenen biokeraamisesta sealerista GuttaFlow 

biosealista on myös hyviä kokemuksia, ja muutama potilascase onkin esillä sivulla 10. Innovaatioita endoon löytyy 

myös Ultradentiltä EndoEze MTA Flow (s. 8) ja Dentsply Sironalta pyöriväliikkeinen Protaper Next (s.13). Dentsply 

Sironan INTEGO-mallistossa on täydet valmiudet kaikille koneellisille juurenhoitojärjestelmille.

Laadukastat tuotekehitystä  edustavat tässä lehdessä erityisesti Laschal-instrumentit (s.12), OsteBiol-keinoluu-

tuotteet (s. 14) sekä SDIn RivaStar biofilmin ja sensitiivisyyden poistamiseen (s. 25). Näistä innovaatioista on tulossa 

asiantuntijaluennot. Tutustu!  Lisätiedot (s.52) ja ohjelmat kotisivuillamme.

Ympäristöystävällinen GreenLine -tuotevalikoimamme kasvaa koko ajan (s. 18–19). Myös tutkimuskäsinevalikoi-

maan on saatu uutta; mikrobeja tuhoavat Top Dent AMG nitriilikäsineet ja herkälle iholle sopivat kiihdytinvapaat 

Epiderm Protect nitriilikäsineet (s.29). 

 

Pyöräytä sinäkin kalenterisi kurssimoodiin ja osallistu syksyn luennoille.  

Kurssikalenteri löytyy kotisivuiltamme www. hammasvaline.fi /Kurssit 

Innovaatioterveisin 

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Uutta implantologiaan

OsteoBiol
Laadukkaat ja taloudelliset keinoluumateriaalit 

nyt Hammasvälineestä. Ammattilaisten arvosta-

ma tuoteperhe. Tutustu valikoimaan, sivut 14–15. 

Tulossa luento 28.9.2019 
Prof. Roberto Rossi luennoi Espoossa. 

Lisätietoja sivulla 52 ja kotisivuillamme /Kurssit.

Huippu-uutuudet

Laschal-instrumentit 

Korkealaatuiset endo- ja kirugiset instrumentit 

USA:sta. Laschal-instrumentit saat vain 

Hammasvälineestä!  Lisää sivulla 12.

Juurikanavien huuhteluun

IrriFlex 

Steriili 30G huuhtelukärki, pehmeää 

polypropeenia. Sopii ja sopeutuu hyvin 

juurikanavan anatomiaan. Lisää sivuilla 7.

Riva Star Uutuus 
Biofilmin ja sensitiivisyyden eliminointiin. 
Desentisoi hampaan kaulan yliherkkyyttä 
sekä puhdistaa kaviteetin. Sisältää kolme 
komponenttia: hopea, jodidi ja fluoridi. Sivu 25

Tulossa luento 23.10.2019  
Karieksen farmakologinen hallinta  
Dr. Geoffrey Mcdonald Knight Espoossa.

ks. lisätiedot sivulta 52 tai kotisivuilta /Kurssit.
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Juurikanavan pituuden määritys on tärkeimpiä juurihoidon 
onnistumiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksissa on todettu, 
että elektronisella apex-mittarilla tehty kanavapituuden 
määrittäminen antaa tarkempia mittatuloksia kuin pelk-
kään neulakuvaan perustuva pituusmääritys, joka on altis 
tulkintavirheille. Näiden menetelmien yhdistelmä tuo var-
mimman tuloksen työmitan määrittämisestä. 

Apeksimittarin toiminta perustuu impedanssin eli virtapiirin 

vaihtovirralle aiheuttaman vastuksen mittaukseen. Virtapiiri muo-

dostetaan viilaklipsiin kiinnitettävän juurikanavaneulan ja potilaan 

huulen limakalvolle asetettavan huulikoukun välille. Huulikoukku 

voidaan kostuttaa vedellä ennen limakalvolle asettamista. Virtapiiri 

sulkeutuu, kun juurikanavaneula tulee kosketuksiin apeksin kaut-

ta periodontaaliligamentin kanssa ja näin apeksimittari ilmoittaa 

juurikanavan pituuden ylittämisestä. Tämä pituus on todettu ole-

van 0.5mm:n tarkkuudella oikea yli 90 %:ssa juurikanavista ja 1mm 

tarkkuudella 100 %:ssa kanavista. 

Apeksimittarin näytöllä näkyvä lukuarvo on viitteellinen ilmaus 

neulan kärjen etäisyydestä apeksiin, eikä tätä mitta-asteikkoa tule 

sekoittaa millimetrietäisyyteen, joita mitat eivät tarkoita. Näytöllä 

näkyvä numero ei siis ilmaise milleissä etäisyyttä apeksista. Neulan 

pituus mitataan stopperista, joka on asetettu hampaalla valittuun 

referenssipisteeseen. Työpituudeksi määritetään 0.5–1 mm lyhyem-

mäksi kuin mittarin ilmoittama kohta apikaalisesta foramenista. 

Näin vältytään juurikanavan ylipreparoinnilta ja apikaalinen ku-

rouma säilyy ehjänä. 

Micro-Megan DualPex-apeksimittarissa värinäyttö on hyvä ja 

selkeä. Siinä apikaalinen kurouma on merkitty vihreällä alueella 

selvästi ja apeksin ylittävä osuus on merkitty punaisella. Mittarin 

säädöt on mahdollista asettaa siten, että mittarin piippaava ääni-

merkki ilmoittaa neulan saavuttaessa juurikanavassa toivotun pi-

tuuden. Jos neula etenee juurikanavan yli apikaalialueelle, laitteen 

äänimerkki hälyttää ja teksti ”APEX” vilkkuu selväsi.

Apeksimittarin käytön etuina ovat potilaan kannalta miellyttä-

vämpi tutkimus kuin neulakuvan ottaminen, jolloin röntgenfilmi 

tai -anturi tulee asettaa juurihoidettavan hampaan taakse. Tämä 

saattaa painaa suulaen tai kielen alueen limakalvoa ja tuntua poti-

laasta epämiellyttävältä. Apeksimittarilla tehty mittaus on helposti 

toistettavissa potilaan huomaamatta preparoinnin aikana, eikä 

siitä ole vastaavaa haittaa kuin uusien röntgenkuvien ottamisesta 

koituva säteilyhaitta sekä kuvan ottamiseen kuluva työaika.

Juuren pituusmäärityksen virhelähteinä voivat olla juurika-

navasta nouseva märkävuoto, juurikanavan kalsifikaatio, ham-

paan avojuurisuus tai apikaalinen resorptio, juuren sisäinen tai 

ulkoinen resorptio sekä juurikanavan perforaatiot tai sivukanavat. 

Myös kanavassa oleva vanha juurentäyttömateriaali sekä kalsium-

hydroksidi heikentävät apeksimittarin tarkkuutta. Lisäksi kruunun 

materiaali vaikuttaa mittatulokseen etenkin, jos juurihoitoneula 

koskettaa amalgaami- tai metallokeraamista kruunua mittaus-

hetkellä. Näiden metallien sähkönjohtavuus aiheuttaa virtapiirin 

ennenaikaisen sulkeutumisen ja näin mittarin hälyttämisen yli-

preparoinnin merkiksi.

Kanavamittauksen aikana ylimääräinen huuhteluneste kuiva-

taan kavum-alueelta tehoimulla sekä steriilillä vanupallolla. Kana-

vaa ei tarvitse kuivata täysin, vaan se saa olla kostea hypokloriitti-

huuhteesta. Myöskään pulpiittisesta juurikanavasta nouseva ve-

renvuoto tai pulpakudoksen jäänteet eivät liiaksi haittaa mittausta. 

Kanavan puhdistamisen jälkeen vuodon päätyttyä kanavamittaus 

on kuitenkin syytä varmistaa. Kanavan primaarimittaukseen käy-

tetään juuren koon mukaan 0.08–0.15 K-viilaa; laajemmissa kana-

vissa liian pieni neula sujahtaa helposti apikaalisen foramenin yli.

Micro-Megan DualPex-apeksimittari toimii itsenäisenä laitteena, 

mutta se voidaan kytkeä yhteen johdottoman DualMove-moottorin 

kanssa. DualMove-moottorissa on näyttö, josta myös voi seurata 

neulan etenemistä juurikanavassa, eikä näin tarvitse siirtää katset-

ta kauempana tasolla sijaitsevan apeksimittarin näytölle. 

Moottoriin saa halutessaan aktivoitua pyörivän neulan 

liikettä hidastavan toiminnon neulan 

lähestyessä juurikanavan apikaaliosaa. 

Lisäksi moottoriin on mahdollista 

aktivoida peruutustoiminto, jolloin 

neula vetäytyy pois kanavasta, 

kun apeksimittariin määritetty 

pituus saavutetaan. Nämä 

toiminnot lisäävät koneellisen 

instrumentoinnin turvallisuutta 

ja ovat mahdollisia vain 

yhdessä DualPex-apeksi-

mittarin kanssa. 

Apeksimittarin käyttö juurihoidossa 
Teksti: Riikka Mattila  HLT, EHL 

Kariologia, endodontia



Helppo 
Turvallinen

Helppo 
Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä
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1700 e
*1370,96 e

Täydellinen pari
onnistuneeseen juurikanavapreparointiin

32892 Dual Move & Dual Pex Kit

Johdoton endomoottori Elektroninen apexmittari

The Endo DNA

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

Coltene 
Micro-Megalta

Uutta endoon

Tarjous
Osta 10 levyä 2Shape -instrumentteja tai 10 levyä OneCurve-instrumentteja, 
saat DualPex-apeksimittarin veloituksetta. Huom! Rajoitettu erä.

10 x  +  

+  10 x  

2Shape |  Steriilit, autoklavoitavat viilat

One Curve | Steriili, kertakäyttöinen viila
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Juurihoidon onnistumisen kulmakivenä on laadukas 
kemomekaaninen preparointi. Se pitää sisällään juuri-
kanavien avaamisen oikeaan pituuteen, riittävän laa-
jennuksen ja huolellisen huuhtelun.

Ennen juurihoidon aloitusta on arvioitava kliinisen tar-

kastelun ja röntgenkuvan avulla, onko juurihoito kyseiselle 

hampaalle oikea ja tarpeellinen hoitovaihtoehto. Juurihoi-

don alkaessa hammas on restauroitava sopivasti sitä varten: 

vanhat paikat poistetaan, jos niiden alla voi olla kariesta tai 

fraktuuralinjoja, ja hampaalle rakennetaan sokkeli. Kavumava-

ukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kanaviin saa riit-

tävän näkyvyyden mutta turhaa ehjän hampaan poraamista 

välttäen. Tämän jälkeen asetetaan kofferdam varmistamaan 

aseptinen ja turvallinen työskentely.

Kanavien suuaukkojen ns. koronaalinen laajentaminen 

on usein järkevää, jotta käsineulat ja koneelliset instrumen-

tit saa vietyä kanaviin helposti eivätkä ne rasitu ylimääräis-

ten ”räystäiden” takia liikaa. Koronaalisessa laajentamisessa  

One Flare on mainio instrumentti: sillä suuaukon saa avat-

tua kätevästi, kun viilan kooninen muoto ja uusi joustava ma-

teriaali takaavat käyttömukavuuden. Alustava preparointipi-

tuus mitataan tämän jälkeen käsi-instrumentilla, yleensä koon 

10 teräsneulalla. Äärimmäisen tärkeä vaihe juurihoidossa on 

ns. liukupolun tekeminen eli sujuvan käytävän varmistaminen 

ennen koko kanavan laajennusta. Liukupolku on helpoin tehdä 

erinomaisella koneellisella One G-viilalla!

Varsinainen kanavan preparointi eli laajennus tai muo-

toilu tapahtuu tehokkaasti, turvallisesti ja vaivattomasti One 

Curvella. Se on pyörivä koneellinen NiTi-viila, jonka kärjen 

koko on 25 ja koonisuus 6%. Viila etenee kanavassa tasaises-

ti ilman voimaa ja poistaa samalla hyvin preparointijätettä. 

Useimmiten kanavan saa muotoiltua parilla-kolmella vien-

nillä preparointipituuteen saakka välillä huuhdellen runsaasti 

natriumhypokloriitilla.

Teksti: Jussi Furuholm, EHL 

Kariologia, endodontia

>>
* Arvonlisäveroton hinta

One Curve – joustavuutta juurihoitoon



Kärjen asennus ja irrotus
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868 e
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123 e
*99,19 e

Suuren osan hoidettavista kanavista voi preparoida valmiiksi 

pelkän One Curven avulla, etenkin jos alkudiagnoosina on ollut 

pulpiitti eikä kanavissa ole sitkeää bakteeri-infektiota. One Cur-

ven jälkeen huuhteluruiskun saa vietyä riittävän pitkälle hyvän 

desinfektion takaamiseksi. Tarvittaessa voi vielä laajentaa kana-

via lisää 2Shape-sarjan viimeistelyviilalla F35/6% (suoremmat 

ja ”helpommat” kanavat) tai F40/4% (käyremmät ja ahtaammat 

kanavat). Huuhtelu onkin oleellisen tärkeä osa juurihoitoa, ja sen 

merkitys on erityisen korostunut pitkäaikaisissa infektioissa, kuten 

apikaaliparodontiitissa ja fistelihampaissa, joissa lisälaajentamista 

usein tarvitaan. Entisestään huuhtelun antiseptistä tehoa voi näis-

sä potilastapauksissa parantaa varta vasten siihen suunnitellulla 

EndoUltra-laitteella.

One Curven nikkeli-titaani on lämpökäsitelty ns. martensiittiseen 

kidemuotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että se on paitsi erittäin joustava 

ja kestävä instrumentti, myös esitaivutettavissa niin, että viila on 

helppo viedä hankalimpiinkin poskihampaiden kanaviin jopa ra-

joittuneissa suun avauksissa. Se myös kunnioittaa mutkaistenkin 

kanavien alkuperäistä muotoa eikä tee porrasta tai perforaatiota.

One Curvea voi käyttää kaikilla tavallisilla endokulmakappa-

leilla, mutta helpointa sen ja muiden em. instrumenttien käyttö on 

Dual Move-moottorilla. Sen avulla työskentely on erityisen turval-

lista ja miellyttävää, kun nopeus on aina oikea eikä instrumenttiin 

pääse kohdistumaan liikaa vääntöä, vaan moottori palauttaa vii-

lan ylöspäin tarvittaessa. Elektroninen Dual Pex-apexmittari lisää 

entisestään Dual Moven ominaisuuksia siihen yhdistettynä, mutta 

laitteita voi käyttää myös itsenäisesti. Yhdessä käytettynä prepa-

rointi on suorastaan puoliautomaattista – riittää että vie viilaa 

kanavaan tasaisesti.

Juurihoitoon on aina syytä varata riittävästi aikaa. Oikeilla ja 

turvallisilla välineillä työskentelystä tulee hammaslääkärille entistä 

sujuvampaa ja vaikuttavampaa sekä potilaalle miellyttävämpää.

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 

 

30561 Endo Ultra Activator -kärjet 20/02, 3 kpl 

>>

One Curve – 
joustavuutta juurihoitoon

1. Kierrä kärki käsin 
käsikappaleeseen.

2. Kiristä avaimella 
tiukasti, kunnes kärki 
ei enää pyöri.

3. Liu'uta kärki avaireiän läpi 
kunnes se pysähtyy. Taivuta 
70–90o.  Kärkeä voi taivuttaa 
kannasta vain kerran. Taivutettu 
kärki on laitekohtainen.

HUOM! Kärki on laitekohtainen. 
ÄLÄ kiristä liian tiukkaan.
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Uutta! Uutta!

Kevyt ja pienikokoinen puudutuslaite 
kivuttomaan ja vaivattomaan puudutukseen. 

Johdoton ja helppokäyttöinen. 

Sopii standardineuloille ja -ampulleille. Kolme annostelunopeutta: 1 

ml/30 s, 1 ml/60 s ja 1 ml/90 s. Lisäksi kaksi ohjelmaa: Intraligamentary 

mode, jossa hidas puudutusaineen annostelu, mutta enemmän voimaa, 

sekä Ramp-up mode, jossa puudutusaineen annostelu kasvaa hiljalleen 

pysyen sen jälkeen tasaisena. Aktiivinen aspiraatio. 

30317  Dentapen Pro Kit, Juva+, pakkaus sisältää: 

Dentapen-puudutuslaitteen, 

7 kpl autoklavoitavia ampullin pidikkeitä, 

5 kpl autoklavoitavia sormipidikkeitä, 

2 kpl autoklavoitavia johtopuudutukseen sopivia 

sormipidikkeitä, 3 kpl paristoja, 

25 kpl suojapusseja.

saatavan myös:

30318  Suojapussi Dentapeniin, Juva+, 250 kpl

Dentapen Pro kitIrriFlex 
Steriili juurikanavien huuhteluneula

Steriili 30G huuhtelukärki juurikanavien huuhteluun. 

Toisin kuin perinteiset metallineulat, IrriFlex on valmistettu peh-

meästä polypropeenista. Se sopeutuu helposti juurikanavan ana-

tomiaan, kulkeutuu lähelle apexia ja huuhtelee alueita, joita on 

muutoin mahdoton tavoittaa. Huuhteluaukot kärjen molemmin 

puolin, mikä takaa voimakkaan lateraalisen huuhtelun. Kapeneva 

muoto vastaa juurikanavan anatomiaa. Mahdollistaa paremman 

huuhtelun, depriksen, smear layerin ja biofilmin poiston. 

Sopii kaikkiin standardeihin Luer-Lock -ruiskuihin. 

Kärjen pituus 27 mm, 30G, koonisuus 4 %.

30399  IrriFlex, huuhteluneula 30G 

 steriili, 40 kpl

Hellävaraiseen puudutukseen 

* Arvonlisäveroton hinta
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169 e
*136,29 e

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.

20190104_Hammaslääkäri_1-2018_MTAFlow.indd   1 17.12.2018   16:31:24

tarjous
Osta MTA Flow intro kit 2 g + 2 ml (33707),

saat 20 kpl NaviTip 29 G -kärkiä kaupan päälle. 

Elokuun NaviTip-tarjous | Osta valintasi mukaan 4 pakkausta 

NaviTip-tuotteita (myös Sideport ja FX) , saat edullisimman 

pakkauksen veloituksetta. 

Navitip  Vienti- ja huuhtelukärjet

Värikoodattu. Stoppari valmiina.

Saatavana pituudet 17 mm, 21 mm, 25 mm ja 27 mm. 

Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl.

3 + 1

3 + 1

Navitip Sideport 31 G 
Huuhtelukärki

Kaksoisaukot 

annostelevat 

huuhteluaineet 

turvallisesti. 

Saatavana pituudet 

21 mm ja 27 mm.

Navitip FX Harjakärjet 

Harja puhdistaa, 

hankaa ja huuhtoo 

samanaikaisesti. 

Käytetään 

sitruunahapon kanssa. 

Saatavana pituudet 

17 mm ja 25 mm.

33707   MTA Flow Kit, 

 2 g + 2 ml

HUOM! Tarjous voimassa vain 31.8.2019 saakka

HUOM! Tarjous 
voimassa 1.9.–31.10.2019

ViscoStat | Astringedent 
Osta 3 kpl 30 ml:n pakkauksia ViscoStat, ViscoStat Clear, 

Astringedent X tai Astringedent (pullo) , saat lisäksi yhden 

valitsemasi ruiskupakkauksen* veloituksetta.

86795  Hemostaasigeeli ViscoStat 645, ruisku 30 ml*

11565   Hemostaasigeeli ViscoStat Clear, ruisku 30 ml*

11566   Hemostaasineste Astringedent X, ruisku 30 ml*

82821   Hemostaasineste Astringedent, pullo, 30 ml



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  
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1,20 e
*0,97 e

17,90 e
*14,44 e

37 e
*29,84 e

MTA Fillapex
Biokeraaminen juurikanavasealeri

Korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistuvuus. Täyteaine hakeu-

tuu erinomaisesti myös juurikanavan sivukanaviin. Sisältää 

kalsiumioneja, jotka edesauttavat dentiinin kasvua. Työskente-

lyaika 23 min ja lopullinen kovettumisaika 130 min. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

57 e
*45,97 e

120 e
*96,77 e

MTA Repair HP  
Biokeraaminen korjaussementti

Kovettumisaika noin 15 min. 

Hyvä röntgenkontrasti.  Vahvasti emäksisenä 

estää bakteerien kasvua. Luovuttaa kalsiumia.

Indikaatiot: 

Endodonttiset traumat ja komplikaatiot, 

pulpan kattaminen, 

pediatria; pulpotomiat

30495 MTA Repair HP, 2 x 0,085 g

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

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

Steriilisti pakattuina 6 kpl nro 2 vanurullaa, 6 kpl nro 2 vanupal-

loa ja 15 kpl nro 4 vanupalloa. 100 % puuvillaa. 

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

Steriili vanupallopakkaus 
Steriliit vanupallot juurenhoitoon ja kirurgiaan. 

Pakkauskoko 20 pussia, 15 kpl/pussi.

32636  Alan vanupallo 4, steriili, 20 x 15 kpl

Cranberry 360 
Anatominen suunsuoja 
Ainutlaatuinen 360-muotoilu, joka suojaa täydellisesti bak-

teereilta ja roiskeilta. Suunsuojan kaareva reuna myötäilee 

tasaisesti ihon pintaa ja sopii hyvin erimuotoisille kasvoille. 

Nelikerroksinen; sisäkerros on miellyttävää, väriaine- ja kemi-

kaalivapaata nukkaamatonta materiaalia, joka ei aiheuta ärsy-

tystä. Ainutlaatuinen huurtumista estävä tyyny imee kosteutta 

ja vähentää suojalasien huurtumista. Suunsuojat ovat 100% 

lateksittomia ja niissä ei ole lasikuitua. Luokitus IIR. Hiukkasten 

suodatusteho (PFE) ja bakteerien suodatusteho (BFE) ≥99%.

30462  360 anatominen suunsuoja, kumilanka, 40 kpl

Helpie
Purutuki-kielenpidin-syljenimu 
 

30884  Suunaukipitäjä Helpie S/oikea, 5 kpl

30885  Suunaukipitäjä Helpie S/vasen, 5 kpl

30888  Suunaukipitäjä Helpie L/oikea, 5 kpl

30889  Suunaukipitäjä Helpie L/vasen, 5 kpl

Tulossa uutta!

1 + 1

* Arvonlisäveroton hinta



Teksti: EHL Kristiina 

Oikarinen-Juusola

Kliininen hammashoito, 

kariologia ja endodontia
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Kaksinkertainen turvataso. 
Bioaktiivinen tiivistäminen ja täyttö.

   Luotettava juurikanavien  
kylmätäyttöjärjestelmä 

   Guttaperkka ja sealer  
viedään yhdessä

   Paranemisprosessia  
tukeva bioaktiviteetti

ROEKO 
Endo-Frost
  Kylmäsuihke, 200 ml

  Lämpötila -50 °C

  Hajuton

   Vanupallojen ja -rullien  
jäädyttämiseen

   Tarkka applikointi  
suutinputken ansiosta

case 1  |  D. 15 hoidettu dg:lla apikaalinen parodontiitti, jossa al-

kuun ajoittaisia koviakin oireita. Yllä alkukuva ja täyttökuva. Tästä 

ei vielä seurantakuvaa, mutta hoito tehty restaurointia myöten 

loppuun ja hammas täysin oireeton. Infektio on todennäköisesti 

krooninen, johon liittynyt ajan saatossa apikaalisen juurenpään 

resorptiota. Tätä vaikea nähdä 2-ulotteisesta röntgekuvasta, mutta 

sealerin apikaalinen purkautuminen antaa siitä vahvoja viitteitä. 

Biokeraamisen sealerin kanssa tämä ei ole ongelma.  

case 2  |  D. 24 uusintajuurihoidettiin dg:lla akuutti apikaalinen paro-

dontiitti ja abskessi, uusintainfektoituminen. Tutkimuksissa havaittiin 

vuotava koronaalinen restaurointi ja harvat juurentäytteet, apikaalinen 

kirkastuma. Yllä uusintajuurihoidon alkukuva, täyttökuva ja 6 kk seu-

rantakuva. Hoidossa saavutettiin oireeton tilanne ja jo 6 kk seuranta-

kuvassa havaitaan selkeä paraneminen.

case 3  |  D. 46 todettiin sattumalöydöksenä restauroinnin uusi-

misen yhteydessä harvat ja vajaat juurentäytteet sekä apikaalinen 

kirkastuma. Hampaan uusintajuurihoito tehtiin ongelmitta. 

Täyttökuvassa todetaan sealerin apikaalinen ekstruusio ja tästä 

voidaan päätellä hoidon tehonneen koko kanavatilaan.

Juurikanavainfektiot ja biolasi
Elimistö ei reagoi biolasiin ja siihen perustuviin materiaaleihin kuten 

vierasesineeseen, eikä siksi kehitä tulehdusreaktiota. Päin vastoin, 

biokemiallisten reaktioiden tuloksena alkaa biolasin ja luun raja-

pinnalla intensiivinen luukudoksen muodostuminen, ja sitä kautta 

integrointi luukudokseen.

GuttaFlow bioseal
GuttaFlow™ bioseal on esimerkki biolasia sisältävästä bio-
aktiivisesta materiaalista. Materiaalin kemialliset, fysikaali-

set ja bioaktiiviset ominaisuudet ovat hydroksiapatiittikristallien 

muodostamisen osalta ainutlaatuiset, ja nämä ovat kovien ham-

maskudosten pääasiallinen rakennusaine. Tällä varmistetaan että 

materiaali on maksimaalisen tiivis ja bioyhteensopiva.

GuttaFlow™ bioseal sisältää hienoksi jauhettua guttaperkkaa, 

polydimetyylisiloksaania, platinapohjaista katalysaattoria ja zirko-

niumdioksidia. Tärkeänä lisäkomponenttina aine sisältää hienoja 

bioaktiivisia lasikeraamisia hiukkasia, jotka varmistavat, että ma-

teriaalin pinnalle muodostuu hydroksiapatiittikiteitä.

Kun GuttaFlow™ bioseal joutuu kosketukseen kudosnesteiden 

kanssa, se tuottaa luonnollisia korjaukseen tarvittavia aineita ku-

ten kalsiumia ja silikaatteja. Se aktivoi myös biokemiallisia proses-

seja, jotka tukevat juurikanavan sisällä tapahtuvaa regeneraatiota. 

Kovettumisen jälkeen GuttaFlow™ bioseal muodostaa pinnalleen 

hydroksyyliapatiittikristalleja. Kristallit parantavat adheesiota mer-

kittävästi. Samalla ne myös stimuloivat luonnollisia triggereitä, var-

sinkin luu- ja dentiinikudoksen regeneraatiota1. 

On erittäin tärkeätä huomata, että materiaali tuottaa hydrok-

siapatiittilkristalleja ainoastaan joutuessaan kosketukseen biologi-

sen kudosnesteen kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että biofil-

miä, eksudaattia tai huuhtelunesteitä pitäisi jättää juurikanavaan 

ennen täyttöä. Näitä nesteitä esiintyy luonnollisten prosessien 

seurauksena periapikaalialueella ja halkeamissa. Hydroksiapatii-

tin muodostuminen on osoitettu tutkimuksissa2.

Toistaiseksi vain sellaiset hammashoidossa käytettävät mate-

riaalit, kuten MTA ja biokeraamit, ovat osoittaneet vastaavia rege-

neratiivisia ja tukevia ominaisuuksia. Lisäksi monella markkinoilla 

olevalla materiaalilla on epäedullisia ominaisuuksia, kuten pitkä 

kovettumisaika tai hankala käsittely. GuttaFlow™biosealin kä-

sittely on helppoa ja sillä on poikkeuksellinen bioyhteensopivuus.

Bioaktiivisten materiaalien käyttö, jotka indusoivat paranemis-

ta ja kudosten regeneraatiokykyä, on menestyksekkään endodont-

tisen hoidon avain jopa hyvin hankalissa uusintahoitotapauksissa.

GuttaFlow™biosealin ominaisuudet auttavat kaikkia hammas-

lääkäreitä luomaan pitkäaikaisia ratkaisuja potilailleen. Näin ollen 

se edustaa läpimurtoa matkalla optimaalisiin endodonttisiin hoi-

toihin.              teksti: Coltene

1 Bone tissue regeneration problems during the endodontic retreatment. Bioactive 
obturation system GuttaFlow bioseal. Mechanism of action. B.R. Shumilovich, A.M. 
Vonstein, S.A. Fillipova, S.M. Nikogosian/-2018.-Dental Market#2, s.23-28.   

2 Study: Properties of a Novel Polysiloxane-Guttapercha Calcium Silicate-Bioglass-
Containing Root Canal Sealer. Author: Maria Giovanna Gandolfi et al. Laboratory of 
Biomaterials and Oral Pathology, Dental School, Department of Biomedical and 
NeuroMotor Sciences, University of Bologna, Bologna, Italy.Publication: Dent Mater. 
2016 May; 32(5) p 113-126, Epub 2016 Mar 29.

GuttaFlow bioseal    |    Potilastapauksia

case 1 case 2 case 3
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Kaksinkertainen turvataso. 
Bioaktiivinen tiivistäminen ja täyttö.

   Luotettava juurikanavien  
kylmätäyttöjärjestelmä 
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viedään yhdessä

   Paranemisprosessia  
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ROEKO 
Endo-Frost
  Kylmäsuihke, 200 ml

  Lämpötila -50 °C

  Hajuton

   Vanupallojen ja -rullien  
jäädyttämiseen

   Tarkka applikointi  
suutinputken ansiosta



Uutta!

220 e
*177,42 e

313 e
*252,42 e

246 e
*198,39 e

217 e
*175,00 e

syytä käyttäää
PractiPal® kasettisysteemiä
Organisoitu työnkulku
Parantunut  hygieenisyys
Turvallisuus
Kevyt, ei sisällä metallia

4
4+1

Calasept® CHX
Huuhteluun endodonttisen 
hoidon aikana.

Calasept® EDTA
Huuhteluaine juurikanavaseinämien 
kelatoimiseen ja smear layerin poistoon. 

Calasept® 

Natriumhypokloriitti
Desinfiointiliuos endodonttiseen huuhteluun 
juurihoidon aikana.

4+1

A Division of DirectaDentalGroup

6008-2019-06_DirectaDentalGroup_Directa_FI.indd   1 2019-06-11   10:48:05

N-4CXF  |  Ommelsakset
Tylppäkärkiset, taivutetut, erittäin kapeakärkiset, 

atraumaattiset ommelsakset 13 cm. Ommel voidaan 

poistaa solmua venyttämättä ja kudosta vahingoittamatta 

vaikka ommel olisi syvällä kudoksen sisällä. Vie kärjet suljettuina 

kudoksen ”sisään”, avaa kärjet,  katkaise näkyviin tullut ommel. 

30356  Ommelsakset SofTouch N-4CXF

Universal 7-TCLR/TL |  Neulankuljettaja 
Thumlok-neulankuljettaja, suora 17,5 cm, kovametallikärjet . Yk-

siosainen peukalolla avattava automaattilukko (Thumlok). Pitää 

varmasti kiinni eri paksuiset ja muotoiset neulat taivuttamatta 

niitä,  ei aukea vahingossa. Ei liitoskohtaa varressa, mihin 

lanka jäisi kiinni solmittaessa. Toimii sekä oikea- että vasenkätisille 

35577  Neulankuljetin Universal suora  17,5 cm

90 AHF/L |   Juurikanavaneulapihti 
Käsineulan pidike kanavan suun etsintään. 

Välittää käsineulan tuntuman käteen kanavan suuta etsittäessä. 

Helppo Thumlok-lukko. Käsineula voidaan kääntää 270 astetta 

mesiodistaalisesti. Helppo pääsy vaikeisiin kanaviin esim. 

yläleuan mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys 

peilille/mikroskoopille, sormet eivät tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti

HAF/90  |   Abuntmenttipihti 
Abutmenttipihti pitää paranemisabutmentit ja komponentit 
paikoillaan ja stabiloi ne asettamisen aikana. Universaali,
sopii kaiken merkkisille ja muotoisille abutmenteille.
35579 Abuntmenttipihti 

Instrumenttien Rolls-Roycet 
nyt Hammasvälineestä
Yli 30 vuoden kokemuksella! Dr. Jeffrey Lasnerin perustama yritys valmistaa 
USA:ssa erittäin korkealaatuisia ja erittäin toimivia instrumentteja. 
Teräs on vahvaa ja joustavampaa kuin normaaliteräs, ja kevyempää kuin titaani. 
Eivät sisällä hiiltä, joten instrumentit eivät ruostu – 10 vuoden käyttöaika. 
Pitkä käyttöaika, edullinen hinta-laatusuhde.



WaveOne® Gold

TARJOUS

Osta 5 refilliä (18 kpl) WaveOne®  

Gold tai Protaper Next® viiloja saat  

veloituksetta guttaperkka- ja 

paperinastat.

Protaper Next®

Rotaatioliikkeellä toimiva viilajärjestelmä, epäkesko 
suorakulmainen poikkileikkaus ja käärmemäinen liikkuvuus.

2-3 viilaa riittää suurimassa osassa tapauksista.

Kaksi erilaista viilajärjestelmää 
helppoon juurihoitoon

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

Useimmissa tapauksissa tarvitset ainoastaan yhden viilan.

• Erikoiskäsitellyt nikkelititaaniset viilat joustavat ja kunnioittavat kanavan anatomiaa

• Vaihtuva koonisuus viilassa ja guttaperkkanastassa varmistaa täydellisen apikaalisen lopputuloksen

• Valmiiksi steriili, potilaskohtainen läpipainopakkaus, joka on helppo avata

• Lyhyt, 11 mm kanta helpottaa työskentelyä taka-alueella

Alkuperäiset Dentsply Sirona viilat.

WaveOneGold Glider ProTaper Next Ad_277x190_Hammas 1906.indd   1 2019-06-13   13:32
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Uutta!

Laadukkaat keinoluumateriaalit 

nyt Hammasvälineestä 

Tecnoss on biomateriaaleja valmistava globaali italialainen yritys, jonka kehittämiä OsteoBiol®-tuotteita 

on myyty jo 18 vuoden ajan ja ne ovat tunnettuja 153 maassa. Tuotteet ovat aktiivisen tutkimuksen ja kehi-

tystyön kohteena, vertaisarvioituja tutkimuksia OsteoBiol®-materiaaleilla on tehty viimeisen kymmenen 

vuoden aikana 123 kpl. Vuonna 2018 Randomised clinical trial -tutkimuksia julkaistiin 5 kpl. 

OsteoBiol® xenograft -luukorvikkeet poikkevat muista vastaavista tuotteista olennaisesti. Muiden valmista-

jien xenograft-luukorvikeet ovat kovassa kuumudessa käsiteltyä naudanluuta. Kyseisellä käsittelyllä kaikki 

orgaaninen eläinaines poistetaan, jotta varmistetaan ettei hullun lehmän tauti pääse leviämään.  Tecnoss 

Dentalin OsteoBiol® xenograftin luu on peräisin joko hevosesta tai possusta, ja luun käsittely on hienova-

raisempaa, jolloin luun alkuperäinen kollageeni säilyy osana lopputuotetta. Kollageenin merkitys siirteen 

verisuonituksen syntymiseen on hyvin dokumentoitu. 

Siirteen onnistumisessa on kaksi tekijää yli muiden, siirteen stabilointi ja primäärin verisuonituksen onnis-

tuminen. Tecknoss Dentalin OsteoBiol® -tuotteet ovat onnistuneet tässä paremmin kuin perinteistä mene-

telmää käyttävien valmistajien keinoluutuotteet. 

Viiden tähden OsteoBiol  

|  Helppokäyttöinen *****  |  Taloudellinen *****

|  Tieteellisesti tutkittu *****  |  Uudisluun muodostus *****  

Osallistu luennolle 28.9.2019  | Espoo
Soft and hard tissue augmentation around teeth and implants.  
Luennoitsijana prof. Roberto Rossi  > lisätiedot sivulla 52, ilmoittaudu kotisivuilla / Kurssit

OsteoBiol®-biomateriaalit ovat olleet Suomessa markkinoilla 
vuodesta 2016  ja monet alansa huiput suosittelevat niitä.

Antero Salo, suu- ja leukakirurgi: ”Yksinkertainen ruiskuun pakattu MP3 on ollut hyvä tuote. 

Olemme hoitaneet satoja siirrepotilaita onnistuneesti. Paraneminen on erittäin nopeaa eikä tar-

vetta oman luun keräämiseen ole”.

Jari Laitinen, suukirurgi: ”Ainuttakaan siirteisiin liittyvää infektiota ei ole kolmen vuoden aikana 

ilmaantunut, kun olen käyttänyt OsteoBiolin luukorvikkeita ja kalvoja.  Suositellut luutumisajat 

ovat hyvinkin riittävät.”

Jyrki Törnwall, suu- ja leukakirurgi: ”MP3 toimii, yksinkertainen ja helppo biomateriaali.” 

Vesa Kainulainen, suukirurgi: ”Kolmen vuoden kokemus MP3:sta ja Gen-os-luukorvikkeista on 

ollut loistava.”

Pertti Väisänen, parodontologi: ”OsteoBiolin luukorvikkeet eivät ole pelkästään erittäin koh-

tuuhintaisia, mutta myös toimivat hämmästyttyvän hyvin.”

Sami Ryhänen, parodontologi: ”Olen käyttänyt OsteoBiol Dermaa onnistuneesti gingivaalire-

konstruktioissa, hyvin kustannustehokas.”

Juha Paatsama, suu- ja leukakirurgi: “OsteoBiolin kalvot kestävät ja ovat ovat helppoja käsitel-

lä, luukorvikkeista syksyllä Suomeen lanseerettavassa ruiskuun pakatussa GTO:ssa täpättäyvyys 

ja muotoiltavuus on erinomainen. MP3 peruspuruna toimii hyvin.”
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tuoteperheestä löydät laadukkaat ja tutkitut  tuotteet kliinisiin indikaatioihin

Dual-Block 
Heterologinen kortikaali-hohka-

luublokki. Käyttö, kun luun tarve on 

huomattava. Sopii hyvin käytettä-

väksi runsaasti resorboituneessa 

yläleuassa onlayna.

68045 Dual-Block, 20 x 10 x 5 mm

Sp-Block 
Kollagenoitu heterologinen blokki.

Ksenografti, edistää uudisluun muo-

dostumista ja säilyttää alkuperäisen 

kokonsa. Sopii alaleuan vertikaali-

seen kasvattamiseen (max 5 mm) 

onlay-tekniikkaa käyttäen.

68044 Sp-Block, 10 x 10 x 20 mm

Curved Lamina 
Tehty porsaan heterologisesta kortikaaliluusta. 

Sopii erinomaisesti esteettisiin korjauksiin, hor-

isontaalisiin augmentaatioihin kaksiseinämisissä 

defektissa, sinus lifteihin, silmän suojaamiseen 

tai silmänpohjan korjaamiseen. 

68043 Curved Lamina 35 x 35 x 0,9 mm

Gel 40
Esikostutettu, kollagenoitu, heterolo-

ginen kortikaali-hohkaluun seoksesta 

tehty geeli. Voidaan sekoittaa vesi- tai 

rasvaliukoisen nesteen kanssa. Tuote 

aikaansaa nopean  ja tiiviin primaarisen 

verihyytymän.

68037  Gel 40,  0,55 cc

Evolution
Täysin reseboituva kalvo kestävästä 

kollageenisäikeistöstä. Mahdollistaa 

maksimaalisen adaptaation luu- ja peh-

mytkudoksiin. Pakkauskoot:

68038  x-fine, 3 kpl, 25 x 25 x 0,2 mm

68039  standard, 1 kpl, 20 x 20 x 0,6 mm

68040  standard, 1 kpl, 30 x 30 x 2,0 mm

Gen-OS 
Esikostutettu, kollagenoitu, heterologinen 

kortikaali-hohkaluun seos. Autologisen 

luun luonnollinen jäljitelmä. Vaiheittain 

resorboituva, aikaansaa luun uudelleen 

muodostumista säilyttäen siirteen muo-

don ja koon. Pakkauskoot: 

68030 0,25 g   |   68031  0,50 g  |   68032 1,0 g

mp3 
Esikostutettu, kollagenoitu, heterologinen 

kortikaali-hohkaluun seos käyttövalmiissa 

ruiskussa. Sisältää vaiheittain resorboi-

tuvia luurakenteita, jotka on sekoitettu 

kollageenigeeliin. Pääkäyttötarkoitus on 

lateraalinen sinus lift. Pakkauskoot: 

68033  1 cc   |   68034  3 x 0,25 cc 

68035  3 x 0,50 cc

Putty
Esikostutettu, kollagenoidusta, hetero-

loginen kortikaali-hohkaluun  seoksesta 

tehty kitti. Adaptoituu hyvin poistokuop-

paan ja peri-implantiitin aiheuttamiin 

luudefekteihin.   

68036  Putty 3 x 0,25 cc

Derma
Kollagenoitu heterologinen pehmytku-

dossiirre. Valmistettu porsaan ihosta. 

Se integroituu vaiheittain omaan peh-

mytkudokseen. Pakkauskoot: 

68041  Fine,  25 x 25 x 1,0 mm

68042  Standard,  30 x 30 x 2,0 mm



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

Quik-Tip vaihtokärjet, EagleLite-vaihtovarret 

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

instrumentit

American Eagle Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

30775 Sondi-ientaskumittari 23/1, 1 kpl

39758 Ientaskumittari WHO, 1 kpl

39759 Ientaskumittari 2-12, 1 kpl

37401 Sondi DG16 juurikanava, 1 kpl

39760 Sondi-WHO-ientaskumittari, 1 kpl

39761 Sondi 23-6, 1 kpl 

39762 Suupeilin varsi, 1 kpl

Tutkimusinstrumentit



Komet
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24 e
*19,35 e

20 e
*16,13 e

47 e
*37,90 e

95 e
*76,61 e

Uutta!  Adapterihuolto
Kun käytät alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä, saat myös adapteri-

huollon edullisesti. Tilaa ilmainen instrumenttien huoltopussi 

ja lähetä adapterisi huollettaviksi meille 5 kpl/huoltopussi. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 ja 

huollosta p. 010 588 6300.

Crystal Tip
kertakäyttöinen ilma- ja vesiruiskun kärki   
• aina käyttövalmis ja nopea vaihtaa, ei tukkeudu, ei fuskaa tai vuoda

• ei tarvitse autoklavointia – säästöjä pesu- ja sterilointikuluissa

• säästää työaikaa ja on kustannustehokas

• ympäristöystävällistä kierrätettävää materiaalia

• kaksi pakkauskokoa: 250 kpl  |  1 500 kpl 

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

• yksiväripakkauksissa sininen ja valkoinen,  

värilajitelma pakkauksissa kaikki 9 väriä. 

• kaikille yleisimmille uniteille omat adapterit 

• kaikille adaptereille omat O-rengas-korjaussetit 

Original, pitkä

HP, lyhyt

Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

H1SML 
Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. 

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

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

Pakkauskoko 5 kpl/pakkaus:

36080 HM H1SML 006 WL

36081 HM H1SML 008 WL

36082  HM H1SML 010 WL

36083 HM H1SML 012 WL

36084 HM H1SML 014 WL

Endo Guard Endodonttinen pora

Kärjestä leikkaamaton pora, jolla preparoidaan kaviteetti ja mahdollistetaan 

juurenhoitoneulan esteetön pääsy juurikanavaan. 

Rihlatut terät vähentävät tärinää.

33176 Endo Guard H269QGK 014FG, 5 kpl

Endo rescue kit 
Katkenneen juurikanavainstrumentin poistoon

35036 Komet Endo rescue kit

30360 HM H1SML 006 WXL

30361 HM H1SML 010 WXL

30362 HM H1SML 014 WXL

* Arvonlisäveroton hinta



18 Elo-lokakuun EXTRA  |  2019  |  HAMMASVÄLINE  |

Uutta!

31 e
*25,00 e

40 e
*32,25 e

Valitse  Green Line  – kuormitat vähemmän ympäristöäsi

Yksinkertainen, likainen totuus on, että  autoklavoitavien kärkien sisään kertyy 

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

vaikeapääsyisen muotoilun vuoksi.  Et voi koskaan olla varma puhtaudesta.

NATURES TIP  on varmatoiminen, kertakäyttöinen vesi- ja ilmaruiskunkärki, 

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

välinehuollon kustannuksia. 

NATURES TIP  on myös ympäristöä säästävä. Valmistettu  täysin bio-

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

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

materiaaleja. Ainoa ilma- ja vesiruiskunkärki, joka on ASTM D6400 -sertifioitu. 

NATURES TIP  –  kertakäyttöinen ilma- ja vesiruiskun kärki 
> 100 %  – valmistettu täysin kompostoituvista materiaaleista
> 100 %  – käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja valmistuksessa
> 100 %   – valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista
> matala hiilijalanjälki

Turvallista ympäristölle ja potilaalle.
Osa tämän päivän hygieenistä h ammas hoitoa.

NATURES TIP  
2 mallia –  Original ja HP

HP-kärjen pituus on 65 mm, 

2 ilmakanavaa. 

Original-kärjen pituus on 95 mm,  

4 ilmakanavaa. 

Pakkauskoot 200 kpl ja 1 000 kpl. 

 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme,  

p. 010 588 6100

Suojaa ympäristöäsi.  
pienennä hiilijalanjälkeäsi.

Hygovac Bio |  Tehoimunkärki
Lyhyt tehoimunkärki (95 mm) sopii erinomaisesti hygienisteille ja 

hammaslääkäreille, jotka  työskentelevät ilman hoitajaa. 

Kärjessä 45° viiste ja toisessa päässä S-viiste. 

37269  Hygovac Bio, lyhyt, 10 x 100kpl 

39043  Hygovac Bio, 10 x 100kpl

Hygoformic Bio |  Syljenimuri
30498  Hygoformic Bio, 100 kpl

Bio Cup |  Pahvipikari
30499  Bio Cup, 1000 kpl

Fossiilivapaa!
Valmistettu  
biopohjaisesta  
polyeteenistä (PE)
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Uutta!Uutta!

49 e
*39,51 e

29,90 e
*24,11 e

Tehdastilauksena saatavana  

uusiutuvista  raaka-aineista 

valmistettu TrollByte  
Kimera GC -filminpidin 

kuvalevyille tai sensoreille. 

Lisätiedot   
asiakas palvelustamme  
p. 010 588 6100

1,80 e
*1,45 e

TrollByte Kimera gc
Filminpidin

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

Tepe GOOD -hammasharjassa on kartiomainen 

harjaspää ja pehmeät, pyöristetyt harjakset, 

jotka puhdistavat hampaat tehokkaasti 

ja hellävaraisesti.

39031 Regular Soft, 1 kpl

39032 Compact Soft, 1 kpl

39033 Mini Extra Soft, 1 kpl

39104 Regular Soft blist, 1 kpl

39105 Compact Soft blist, 1 kpl

39106 Mini Extra Soft blist, 1 kpl

Tepe Good 
Kielenpuhdistin
 
Tepe GOOD -kielenpuhdistin bakteeripeit-

teiden puhdistamiseen. Auttaa ehkäise-

mään pahanhajuista hengitystä. 

30379 TePe GOOD kielenpuhdistin,  1 kpl

TePen GOOD -sarjan 

tuotteet on  valmistettu 

96-prosenttisesti biopoh-

jaisesta muovista. 

Uusiutuvien raaka-

aineiden, sokeriruo'on ja 

risiiniöljyn ansiosta jopa 95 

%  hiilidioksidipäästöistä 

voidaan kierrättää sen 

elinkaaren aikana

BUFF®  
Professional 
Päähineet terveydenhuollon ammattilaisille
 

Terveysalan ammattilaisille suunniteltu erittäin jous-

tava työ päähine, joka pitää hiukset poissa silmiltä sekä 

tutkittavasta  kohteesta, ja tuo mukavuutta työhön. 

Suositeltava osa päivittäistä työvaatetusta jokaiselle 

terveyshuollossa toimivalle. Uusiomateriaalia – 

valmistettu kierrätettävistä muovipulloista.

Humble Brush 
Hammasharjat ja hammasväliharjat 

Varsi on valmistettu 100 % biohajoavasta 

bambusta. 

Sekä harjassa että hammasväliharjassa 
harjakset ovat pehmeää ja laadukasta  
DuPont -nylonia.  

Hammaslankain 
Varsi on valmistettu pääosin 100 % 

biohajoavasta maissitärkkelyksestä. Kaksi 

lankainta, jotka puhdistavat hammasvälit 

tehokaasti.

Kaikki Humble-tuotteiden pakkaukset on val-
mistettu 100 %:sti kierrätysmateriaaleista. 

Saatavana myös 
Hammasvälineestä!

Bio-Tray  
Kertakäyttötarjotin

Kertakäyttöinen, biohajoava 

muovitarjotin. Materiaali PLA 

(polylaktidi) on täysin bio-

pohjainen ja 100 %:sti 

kompostoituva muovimateriaali, joka valmistetaan uusiutuvista 

luonnonlähteistä. Tarjottimessa on paikat 10:lle instrumentille, 

3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle tai fluorille. 

Mitat: 28 x 18 cm. 

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl
 

Uutta!

* Arvonlisäveroton hinta
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Paljon uutta!

Top Dent 
käsi-instrumentit
Uudet hygieeniset silikonivartiset teroitettavat  

instrumentit. Tiivis metallikaulus suojaa 

epäpuhtauksilta. Kattava valikoima 

verkkokaupassamme www.hammasvaline.fi   

Kysy lisää alueesi edustajalta tai 

asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100

Lataa uusin Top Dent -tuoteluettelomme 
kotisivuilta > www.hammasvaline.fi/tuotteet/

tuoteluettelot

Top Dent nitriili pf amg 
Antimikrobinen, puuteriton tutkimuskäsine 
Vähentää tartuntavaaraa hoitotoimenpiteen yhteydessä. 

Kemikaaliton vaikutusmekanismi. Suojakäsineet tarjoavat  

vain passiivisen suojan mikrobeja vastaan.  Top Dent AMG-käsineet  

vähentävät aktiivisesti infektioiden leviämistä, kun käsineen  

pinnalla olevien bakteerien määrä vähenee jatkuvasti.  

Top Dent AMG perustuu valon aktivoimaan prosessiin, jossa happiradikaalit  

tappavat mikrobeja ilman minkäänlaista kemikaalialtistuksen vaaraa käyttäjälle  

tai potilaalle. Top Dent AMG -käsine säilyttää ohuen, elastisen muotoilunsa ansiosta  

käsien tuntoherkkyyden työskentelyssä.

32685  XS, 200 kpl   

32686  S, 200 kpl  

32687  M, 200 kpl   

 

neulateline 8 viilalle top dent
33554  Neulateline 8 viilalle, ruostumaton teräs, 1 kpl 

 

suunsuoja kukallinen top dent
35605  Top Dent suunsuoja, kukallinen, 50 kpl 

 pakkaus sisältää: 25 kpl lilaa + 25 kpl pinkkiä suunsuojaa

32688 L, 200 kpl   

32689  XL, 180 kpl



5 vuotta ACTIVAA
Oivallinen täyteaine 
kaikkiin kaviteettiluokkiin, 
bulk fill -täytteisiin, 
pilarinrakennukseen ja 
täytteiden korjaamiseen
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180 e
*145,16 e

89 e
*71,77 e

Top Dent Activa Bioactive Starter kit
5 ml automix-ruisku, kaksoisruiskun viejä, 

20 kpl sekoituskärkiä

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

Top Dent Activa  
Bioactive Restorative

Nopea, helppo, kaksoiskovetteinen. Sävyt translucent ja A2.

30638 Top Dent Activa Bioactive Cement, 

 translucent, 5 ml + 20 kpl

Top Dent Activa Bioactive Cement

ACTIVAN EDUT 
 
Kliinisesti materiaalia on helppo annostella 
ja sen käsittelyominaisuudet ovat hyvät.

ACTIVA sekoittuu erinomaisesti  ja tuottaa kauniin lop-

putuloksen vähentäen samalla potilaan vastaanotolla 

viettämää aikaa. Parasta ACTIVA-materiaalissa ovat 

sen bioaktiiviset ominaisuudet, jotka ovat jatkuvia ja 

vaikuttavat vielä varsinaisen toimenpiteen jälkeenkin

ACTIVA on hydrofiilinen,  vain hydrofiiliset materiaalit 

voivat olla bioaktiivisia.4 Hydrofiiliset materiaalit pys-

tyvät paremmin penetroitumaan ja integroitumaan 

hampaan vesipitoiseen rakenteeseen. 

Sidosaineen ansiosta kaviteetin preparoimiseen, re-

tentioon, sensitiivisyyteen ja "kostea vai kuiva pinta" 

liittyvät muuttujat poistuvat.

ACTIVAn kalsium-, fosfaatti- ja fluori-ionit pääsevät 

vaikuttamaan eniten käytettyjen, testattujen sid-

osaineiden läpi ja edistävät bioaktiivisuutta, apatiitin 

muodostusta ja luonnollista remineralisaatiota.1,2,3

ACTIVA-täytteiden yhteydessä raportoidaan vähem-

män matriksin metalloproteinaaseista (MMP). MMP:t 

hajottavat sidosainekerrosta ja ovat merkittävin paik-

kaustoimenpiteiden epäonnistumisen syy.5

Näin varmistat työn onnistumisen 
ACTIVA-materiaalilla
1) Kiilteen reunojen viistoaminen ja pyöristäminen sulkee reu-

nan paremmin. 

2) Etsaa dentiiniä ja kiillettä total etch -tekniikalla 10–15 s tai 

etsaa kiillettä selektiivisesti 15 s, huuhtele ja kuivaa kevyesti. 

3) Poista pinnalta kaikki vesi, mutta älä kuivata hammasta 

liikaa, sillä sen rakenteessa on luontaisesti vettä.

4) Vie annostelijan neulakärki kaviteetin pohjalle. Valitse asetus, 

jossa valokovetus tapahtuu matalalla intensiteetillä 20 s. 

Näin lämpöä syntyy vähemmän ja sensitiivisyys vähenee.

5) Pidä kärki koko ajan upotettuna materiaaliin, jotta siihen ei 

synny ilmakuplia.

6) Valokoveta materiaalia tai anna sen kovettua itsestään kol-

men minuutin ajan ennen matriisin poistamista.

7) Jos materiaalin antaa kovettua itsestään 20–30 s tai pidem-

pään ennen valokovetusta, se hillitsee kutistumisstressiä ja 

eksotermistä reaktiota.

8)  Jos ACTIVA-materiaalin antaa kovettua itsestään, se on ok-

sidikerroksen poistamiseksi hyvä peittää happisululla, kuten 

esimerkiksi glyseriinillä.

 
 

1. Murali S, et al. J Dent Res 95 (Spec Iss A) S0368, 2016 (www.iadr.org).  
2. Sauro S. 2019   |    3. Lloyd VJ, Hunter F, Comisi J. MUSC 2019.  
4. McCabe JF, et al. Aust Dent J 2011 56 Suppl 1:3-10.    
5. Comba A, Breschi L, et al. J Dent Res 97 (Spec Iss A) 0273, 2018 (www.iadr.org).

* Arvonlisäveroton hinta
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28 e
*22,58 e

86 e
*69,35 e

106 e
*85,48 e

Kysymys: 

Miksi jotkut universaalit sidosaineet 
tarvitsevat aktivaattorin?
 
Vastaus: 

Useimmat universaalit sidosaineet sisältävät 

liikaa vettä ja jäävät happamiksi jopa liuotin-

aineen  haihdutuksen jälkeenkin ja ovat siten 

liian  happamia, hydrofiilisiä ja läpäiseviä. 

 Happamuuden vuoksi ne eivät ole yhteensopivia 

kemiallis- tai kaksoiskovetteisten resiinimate-

riaa lien (sementit, yhdistelmämuovit...) kanssa 

ilman aktivaattorin käyttöä.

TheraCem Ca
Kaksoiskovetteinen 
kalsiumia vapauttava 
itsesidostuva resiinisementti

TheraCemia käytettäessä hammasta ei  

tarvitse erikseen esikäsitellä tai sidostaa.

• Kruunujen, siltojen, nastojen sekä inlay-  

ja onlay-paikkojen sementointiin

• Helppo poistaa ylijäämät

• Vahva sidos zirkoniaan (sidoslujuus 25–30 MPa)

• Hyvä röntgenkontrasti

30494 TheraCem Ca, 8 g 

 ruisku + 5 kpl kärkiä

ZirClean
Restauraatioiden puhdistusgeeli

Puhdistusaine zirkonia, keramia ja metallisten 

restauraatioiden sidospinnan puhdistukseen 

 intraoraalisen kokeilun jälkeen hyvän sidos-

lujuuden aikaansaamiseksi. 

• Käytännöllinen ruiskupakkaus

• Helppo vienti ja ylimäärien puhdistus

• Luotettava sementointitulos

• Poistaa sylki- ja muut kontaminaatiot  

> parempi sidoslujuus sovituksen jälkeen

39044 ZirClean, 5 g

All-Bond Universal 
Valokovetteinen universaali sidosaine  
– ei vaadi aktivaattoria

• Biscon 30-vuotisen sidosainetutkimuksen tulos.

• Voidaan käyttää suorien ja epäsuorien 

 restauraatioiden sidostukseen. 

• Sopii sekä valo-kaksois- että kemialliskovetteis-

ten materiaalien kanssa.

36958 All-Bond Universal, 6 ml

124 e
*100 e

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 hyvä röntgenkontrasti –  

voidaan viedä täyteaineiden ja sementtien alle

• Vahvat fysikaaliset ominaisuudet

• Valokovetteinen – ei liukene

37125 Eristysaine TheraCal LC, 

 4 x 1 g ruisku

Bisco

TARJOUS ! 
Osta TheraCem 8 g ruisku, saat kaupan päälle  ZirClean -ruiskun 5 g.
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20 e
*16,13 e

25 e
*20,16 e

13 e
*10,48 e

Nanohybridi yhdistelmä muovi etu- ja taka-alueelle

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  

Opallis -kapselipakkaus 

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

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.

Uutta paikkaushoitoon!

* Arvonlisäveroton hinta
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valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+

Your Smile. Our Vision.

5 mm Täytä, 
täppää, 
valmis

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

bulk fill
ultra universal restorative material

   Nopea ja helppo yhdistelmämuovi taka-alueen täytteisiin!

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.

Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

36322 Aura Bulk Fill, kapselipakkaus, 20 x 0,25 g
36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g



Your Smile. Our Vision.

RMGI-
Restorative
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Uutta!

• 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  
riva light cure HV 
Valokovetteinen, resiinivahvistettu lasi-ionomeeriRiva Star kit

Biofilmin ja sensitiiviisyyden eliminointiin. 

Riva Star desentisoi hampaan kaulan yliherkkyyttä sekä puh-

distaa kaviteetin. Sisältää kolme komponenttia: hopea, jodidi 

ja fluoridi. Yhdessä nämä helpottavat välittömästi hypersen-

sitiivisyyttä. Hampaan pinnan käsittely Riva Starilla edistää 

lisäksi lasi-ionomeerien sitoutumista dentiiniin. 

Toisin kuin muut hopeafluoridivalmisteet, Riva Starin kaksi-

vaiheinen patentoitu tekniikka minimoi värjäysriskin. Appli-

koimalla kaliumjodidiliuosta hopeafluoridin päälle 

muodostuu valkoinen hopeajodidisakka. 

30283   Riva Star Kit,  SDI, pakkaus sisältää:

 10 x Riva Silver -kapseli, 

 10 x Riva Green -kapseli, 

 2 x Gingival Barrier ja lisätarvikkeet

* Arvonlisäveroton hinta

Tulossa luento 23.10.2019  
Karieksen farmakologinen hallinta  
Luennoitsijana Dr. Geoffrey Mcdonald Knight

ks. lisätiedot sivulta 52 tai kotisivuilta / Kurssit



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/

Osta 3 kpl 3M™ Filtek™ Universal kapseli- (6550 + sävy) tai ruiskurefi lliä 
(6555 + sävy) valintasi mukaan.

–  Saat kaupan päälle Filtek Universal Pinkki Opaakkeri kapselirefi llin 
(6550PO - 10 kpl 0,2g kapselia), millä peität tehokkaasti metallipinnat ja 
amalgaamitäytteistä syntyneet tummentumat.

Tarjous on voimassa vain 1.8.-30.9.2019

Universaalisti yksinkertaisempi

Suomen 3M Oy
3M Oral Care
02150 ESPOO
Tel. (09) 52 521
www.3MESPE.fi 

3M™ Filtek™ Universal yleistäytemateriaali

Tilaustiedot
3M™ Filtek™ Universal yleistäytemateriaali

Refilli Tuote # Tuote #

SÄVY RUISKU KAPSELI
 A1 6555A1 6550A1
 A2 6555A2 6550A2
 A3 6555A3 6550A3
 A3.5 6555A3.5 6550A3.5
 A4 6555A4 6550A4
 B1  6555B1 6550B1
 B2 6555B2 6550B2
 D3 6555D3 6550D3
 XW — Extra White 6555XW 6550XW
SÄVY REFILLIT KAPSELIT — sisältää  20 – 0,2g kapselia 
  RUISKUT— sisältää 1 – 4g ruisku 
Kaikki refillit sisältävät tekniikkaohjekortin ja käyttöohjeet.

www.3M.fi /fi ltek-universal

Tarjous 3 + 1

3M_Filtek_Universal_Offer 297x210mm FI Q3 2019.indd   1 18/06/2019   10.43



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/

Osta 3 kpl 3M™ Filtek™ Universal kapseli- (6550 + sävy) tai ruiskurefi lliä 
(6555 + sävy) valintasi mukaan.

–  Saat kaupan päälle Filtek Universal Pinkki Opaakkeri kapselirefi llin 
(6550PO - 10 kpl 0,2g kapselia), millä peität tehokkaasti metallipinnat ja 
amalgaamitäytteistä syntyneet tummentumat.

Tarjous on voimassa vain 1.8.-30.9.2019
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  RUISKUT— sisältää 1 – 4g ruisku 
Kaikki refillit sisältävät tekniikkaohjekortin ja käyttöohjeet.

www.3M.fi /fi ltek-universal

Tarjous 3 + 1
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INSIDE
Polyvis ion®

Efficient
Esthetics

Bluephase G4:n Polyvisionteknologia huomaa, jos käsikappale liikkuu 
 valokovetuksen aikana ja sen, jos restauraatiota ei voi enää valokovettaa 
oikealla tavalla. Jos näin käy, valokovettaja varoittaa käyttäjää virheestä 
värähtelemällä ja pidentää automaattisesti valokovetusaikaa 10 prosentilla.

• 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

305-7724_Annons_BluephaseG4_129,5x190_Fi.indd   1 2019-06-10   11:34

Smart Band |   Lipalliset matriisit  

Smart Bandien ominaisuudet ja edut:

• tarkka reunaharjun muoto

• ultraohut ruostumaton teräs kietoutuu hampaan ympärille

• pienet SmartTabs-lipat auttavat asettelussa

• valmiiksi käyrä muoto helpottaa käyttöä

• tarttumaton pinnoitus vähentää tarttumista ja helpottaa vientiä 

ja poistamista

Kysy lisää Microbrush Contact Pro -matriisisysteemistä 

asiakaspalvelustamme, puh. 010 588 6100 

ContactPro 
Matrix System

Helppo käyttää luokan II restauraatioihin.

39093

100 kpl

39094

100 kpl

39095

100 kpl

39096

25 kpl

39097

25 kpl

Luotettavaa laatua
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*15,32 e
19 e

*7,26 e
9 e

Uutta!

35 e
*28,23 e

Sova   

Purentakisko
 

Nopea ja tehokas  suoja  

bruksismia ja hampaiden 

yhteen puremista vastaan.  

Sova on helppo 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.  

37285 Purentakisko SOVA 2,4 mm, 1 kpl

32897 Puhdistussuihke SOVA Fresh, 60 ml

37286 Säilytysrasia SOVA purentakiskolle, 1 kpl

14,50 e
*11,69 e

Uutta! Uutta!

EverSmile® 
WhiteFoam™ 
Puhdistusvaahto

Patentoitu puhdistusvalmiste, joka puhdistaa ja raikastaa 

ortodonttiset kalvot, kirkkaat kiskot (lusikat) ja sopii myös  

proteesien puhdistamiseen. Mintun makuinen vaahto sisältää 

3,8 % vetyperoksidia.

32858  White Foam, 50 ml

EpidermProtect 
Kiihdytinvapaa nitriili
tutkimuskäsine  

Erittäin herkän ihon 

suojaamiseksi kemikaaleilta 

sekä herkistäviltä aineilta, jotka 

aiheuttavat allergisia reaktioita.  

Valmistettu patentoidulla Low Derma™ 

-teknologialla. Sininen, puuteriton tutkimuskäsine 

karhennetuilla sormenpäillä. Tukkupakkaus 10 x 100 kpl.

30553  EpidermProtect, nitriili,XS, 100 kpl

30554  EpidermProtect, nitriili, S, 100 kpl

30556  EpidermProtect, nitriili, M, 100 kpl

30557  EpidermProtect, nitriili, L, 100 kpl

30558  EpidermProtect, nitriili, XL, 100 kpl

Nopea apu 

bruksaamiseen

Grind No More
Purentakisko

Kertakäyttöinen Grind No More -purentakisko suojaa hampaita 

 narskuttelulta ja puremiselta yöaikaan. "One-size", sopii sekä ylä- 

että alaleukaan. Käyttöaika 1–3 vrk. Yksittäispakattu, käyttövalmis 

suoja ei vaadi kuumentamista, muovaamista tai leikkaamista. 

 Miellyttävä ja huomaamaton käyttää.

32490 Purentakisko Grind No More, 10 kpl

Plackers original | twin
Hammaslankaimet
Plackers -hammaslankaimet on valmistettu 

vahvasta ja kestävästä Tuffloss-langasta, 

joka ei rispaannu. Varressa hammastikku. 

Vakaa ja kestävä varsi. 

 
37288  Plackers Original, 32 kpl

37289  Plackers Twin, 28 kpl 

79513  Plackers Original, 12 x 40 kpl

32724  Plackers Twin, 12 x 35 kpl

Bollé Safetyn 
Korkealuokkaiset suojalasit

Bollé Safety on ranskalainen työkäyttöön 

suunniteltujen korkealuokkaisten 

silmiensuojainten valmistaja.  

Laaja valikoima, kestävät materiaalit, 

viimeistelty tuote.

Uutta!

* Arvonlisäveroton hinta



Your Smile. Our Vision.
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Uutta!

35 e
*28,22 e

POLA Luminate
6 % vetyperoksidi, valkaisugeeli

Nopea ja helppo levittää valkaisusiveltimellä. Käyttö erittäin  miellyttävää, 

vain 30 min kahdesti päivässä. POLA Luminaten voi applikoida milloin vain 

päivän tai yön aikana, täysin huomaamaton suussa. Matala viskositeetti ja 

nopeasti kuivuva geeli mahdollistaa kalvon muodostumisen hampaan pin-

nalle lyhyellä kuivumisajalla. Sisältää fluoridia, mikä vähentää postoperatii-

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

30280 Pola Luminate -valkaisugeeli, 5,5 ml

POLADay
6 % vetyperoksidi kotivalkaisuun 

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

Korkea  vesipitoisuus estää hampaan kuivumista ja vä-

hentää sensitiivisyyttä. Neutraali pH. Vapauttaa fluoridia, 

mikä vähentää postoperatiivista 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 

sensitiivisyyttä. Hoidettava alue on eristettävä iensuojalla.

Keski-Euroopassa suositut POLA-valkaisuaineet 
saat nyt myös Hammasvälineestä

HELPPOA ! Ei tarvita 
valkaisulusikoita!
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285 e
*229,84 e

63 e
*50,81 e

104 e
*83,87 e

101 e
*81,45 e

160 e
*129,03 e

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu 40 minuutin käsittelyllä.  

Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.  

Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan 

ruiskukärjestä, ei hukka materiaalia.   

Säilytys huoneenlämmössä!

• viskoosi geeli 

• kaliumnitraatti ja fluori, vähentävät  

sensitiivisyyttä

• kalsium, suojaa kiillettä

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %, sisältää: 

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

 2 g neutraloijaa, 

 2 g Top Dam-iensuoja-ainetta 

  ja tarvikkeet

Opalescence Endo 
Ei-vitaalin hampaan sisäiseen valkaisuun 

Vastaanottovalkaisu ei-vitaalin hampaan sisäiseen valkaisuun. 

Formuloitu erityisesti juurihoidetuille hampaille. Helppo 

asettaa pulpakammion sisään. Vaikuttava aine 

35 % vetyperoksidi, joka jätetään hampaaseen 3–5 päivän ajaksi. 

71687 Opalescence Endo -peruspakkaus, sisältää: 2 x 1,2 ml ruiskuja 

 ja 20 kpl Black Mini -kärkiä.

71688 Opalescenc Endo -refillipakkaus, 2 x 1,2 ml

Opalescence PF
Osta valintasi mukaan 4 pakkausta Opalescence PF 10%  

-valkaisugeeliä,  saat yhden niistä veloituksetta. 

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

HUOM! Tarjous voimassa 
vain 31.8.2019 asti.

HUOM! Tarjous voimassa 1.9.–31.10.2019

3 + 1

3 + 1
Opalescence Go 6 %
Osta valintasi mukaan 4 pakkausta käyttövalmiita Opalescence Go 6 %  

-valkaisulusikoita (10 kpl; ylä- ja alaleuka/pakkaus), 

saat niistä yhden pakkauksen veloituksetta.

38947 Opalescence Go 6%, minttu 

32280  Opalescence Go 6%, meloni

TARJOUS ! 
Osta Whiteness HP Blue Kit 35 %, 

saat lisäksi kotivalkaisupakkauksen 

Whiteness Perfect PF 10% karbami-

diperoksidia 1 x 3 g (# 37267) sekä 5 kpl 

pyöreitä lusikkalevyjä 1 mm (# 31454).

* Arvonlisäveroton hinta



Intruusiokaarta ei laiteta braketin uraan.
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oikomishoito  

Nanda BT3 Beta Titanium
3. sukupolven BetaTitanium-lanka 

TMA (Burstone) -> CNA (Nanda) ->  NBT3 (Nanda).

Suuri joustavuus.

Superelastisuus (2x työskentelyalue vrt SS).

EI NIKKELIÄ (herkkyys lisääntyy koko ajan).

Suuri springback.

Katkeilematon ja parannettu muokattavuus. 

Entistä vähäisempi kitka. 

Taivutukset eivät palaudu itsestään. 

Täydellinen kaari hoidon keski- ja viimeistelyvaiheisiin. 

Nanda BT3 intrusion arch
Paljon muuhunkin kuin vain intruusioon:

Inkisiivien intruusio.

Samanaikainen AII-molarien korjaus.

Inkisiivien haroitus.

Lievien avopurentojen korjaus (inkis. extruusio).

Etualueen kallistuksen korjaus.

Ehkäisee kulmahampaan retraktoinnin liittyviä ongelmia.

Keskiviivan korjaus.

Intraoraalinen ankkurointi aukon sulussa.

Duo Force archwires
CuNiTi-kaari, jossa kaksi voimavyöhykettä

Mahdollistaa hoidot vähemmillä kaarilla.

Ravinda Nanda:    

”Ideaalimaailmassa oikoja voisi aloittaa hoidon kantikkaalla  

kaarella saaden näin heti 3 suunnan kontrollia käyttöön.”                                    

Pakkauksessa 10 kpl

Yläkaari = alakaari

profiili paksuus

016 x 022 49174

017 x 025 49175

tuotenumero

285-2040

285-2043

Pakkauksessa 3 kpl

profiili paksuus

016 x 022 49176 49177

017 x 025 49178 49179

tuotenumero tuotenumero

284-2040

284-2043

284-2140

284-2143

profiili paksuus tuotenumero

yläleuka alaleuka

tuotenumero

014 x 025

016 x 016

016 x 022

017 x 025

277-2035

277-1440

277-2040

277-2044

49166

49168

49170

49172

277-2135

277-1540

277-2140

277-2144

49167

49169

49171

49173

Pakkauksessa 10 kpl
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Uutta!

myyntispesialisti Marika Saarinen  >> 

p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi

Haluatko tietää lisää  
oikomishoidon tuotteista? 

Soita meille p. 010 588 6600

<< myyntipäällikkö Eija Haltsonen, 

p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

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 

Uusi digitaalisesti suunniteltu ohjuri

Accu guide 
OE PAL -ruuvien asentamiseen 
Ohjuri valmistetaan potilaskohtaisesti Forestadentilla.

Kokonaispalveluun sisältyy meisseli, ohjuri ja malli 

– aina potilaskohtaisesti. 

Myös muita uusia osia OrthoEasy -valikoimaan. 

Ole yhteydessä Eijaan. 

VALO Ortho 
Erityisesti ortodontiaan suunniteltu valokovettaja

5 erillistä 3 sekunnin  valotusta  ilman napinpainallusta. 

Näin ei tule valotettua turhaan eikä liian pitkään, joten kudokset 

eivät pääse kuumenemaan.

Johdottomana edullisilla akuilla. 

Eikä tämäkään valottaja rikkoudu, vaikka putoasi joskus lattialle 

– vaikkei sitä lattialla kuulu käyttääkään.



KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

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

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

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

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

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

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

KaVo Scan eXam™ 
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700 
intraoraalisensoritekniikka 
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One 
nerokkaan yksinkertainen.

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

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

 hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja 

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun 

laboratorioita ja hammas lääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta 

go.kavo.com/fi/imgoverview

KV_16_17_0451_REV0_Portfolio-DTX-Ad_277x190mm_SCAN_FIN.indd   1 09.10.17   09:32
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KaVo 
PROPHYflex 4 
Tehokas jauhepuhdistin
Helppokäyttöinen ja tehokas.

Kolme väriä: Lime, Flamingo tai Wave 

Valitse laite ja materiaalit erikseen tai osta  yhdistelmäpakkaus.  

PROPHYbox
Yhdistelmäpakkaus jauhepuhdistukseen 
PROPHYBox-yhdistelmäpakkaus sisältää  

PROPHYflex 4 -jauhepuhdistimen (väri Lime, Flamingo tai Wave) 

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 

Kysy lisää  asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 
tai lähimmältä alue-edustajaltasi. 

Kysy lisää! 
 Laitemyynti
p. 010 588 6200

DIAGNOcam 
Digitaalinen kamerajärjestelmä kariesdiagnostiikkaan
 

Kamerajärjestelmä, joka hyödyntää hampaan rakennetta kariesdiagnoosin  varmistamiseen. 

Tekniikka perustuu hampaan läpivalaisuun käyttäen hammasta valonjohtimena. 

Selkeä kuva näytöllä, mikä helpottaa olennaisesti myös potilaskommunikaatiota.  

Kariesleesion kaltaiset rakenteet näkyvät kuvassa tummina varjoina. 

Kariesmuutokset näkyvät hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Helppokäyttöinen, nopea ja kuvat dokumentoitavissa. 

Täydentää loistavasti röntgendiagnostiikkaa. 

Pyydä esittely vastaanotollesi.

Laadukkaat, nopeammat diagnoosit

Kariesdiagnoosi ilman röntgeniä



PANORAAMA KEFALOSTAATTI 3D

ENDO-, Standard-, High- ja Low 
Dose Technology -kuvaresoluutiot. 
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Panoraama (=2D) 
Panoraama
+ kefalostaatti Panoraama + 3D

Panoraama 
+ kefalostaatti + 3D

Helposti ja nopeasti – aikuisten ja 

lasten panoraamarötgenkuvat, 

erilliset Bitewing- sekä leuka-

nivelohjelmat. Viisi valittavaa 

panoraamakuvaussektoria ja 

osittaiset panoraamakuvat.  

ORTHOfocus TM -toiminnalli-

suuden avulla optimaalinen 

panoraamakuva muodostetaan 

automaattisesti – takaa helpon  

ja nopean potilasasettelun.

Kalloalteraaliohjelmat lapsi- ja 

aikuispotilaiden kuvaamiseen, 

PA-kuvausohjelman sekä valinnai-

sen käsinkuvaukseen. Patentoitu 

ORTHOceph TM:n ansiosta  hyvä  

kuvanlaatu pienilläkin sädean-

noksilla. Kuvakentän säätö, joka 

optimoi sädeannoksen aina mahdol-

lisimman pieneksi, ja pehmytosien 

pinnat piirtyvät poikkeuksellisen 

tarkasti aina otsasta kaulalle asti.

Kuvakentän sijainti OTHOselectTM 

-hammaskartan avulla – jopa 36 eri 

kenttäkokoa! MAR -metalliartefak-

tojen poistoalgoritmi viimeistelee 

kuvanlaadun ja QUICKcomposeTM 

-esikatselunäkymä aukeaa auto-

maattisesti.

KaVo OP 3D on Suomessa valmistettu laadukas uuden sukupolven hammas-

kuvantamisen röntgenlaite. Se skaalautuu kuvantamistarpeidenne mukaan 

peruspanoraamaröntgenkuvantamisesta edistyneeseen 3D-kuvantamiseen, 

ja on saatavissa kallokuvauksiin käytet-

tävällä kefalostaatilla tai ilman sitä.

Laite on myös myöhemmin päivitettävis-

sä uusilla kuvausominaisuuksilla. 

Laitteen käyttö on erittäin sujuvaa 

opastavan graafisen käyttöliittymän sekä 

potilasasetteluun käytettävän kosketus-

paneelin avulla.

KaVo OP 3D on suuniteltu minimoimaan 

potilaan saama sädeannos, minkä mah-

dollistaa edistyksellinen teknologia sekä 

nopeat kuvausohjelmat esivalintoineen.
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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 paineil-

man (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
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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.

 

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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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.  
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Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.
Keveyttä.

Selkeä ja helppokäyttöinen 
käyttöliittymä.

Näytössä juurenhoitotoiminto 
valittuna ja arvot säädettynä.

Apex-mittarin näyttö Integon 
käyttöliittymässä.

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

Edistyksellistä helppoutta. INTEGOssa on myös apex-mittari.

Funktionaalinen design 

Intego Pro

UUTTA ENDOON!  
RESIPROKATIIVISET SÄÄDÖT 
– ne myös sopivat kaikille resiproc-viiloille!
Dentsply Sironan WAVEONE® ja RECIPROC® -juurenhoito-

ratkaisut on saatavilla INTEGO-malleihin tehdasasenteisena. 

Ne voidaan myös jälkiasentaa käytössä olevaan INTEGO- 

ja INTEGO Pro -hoitoyksikköön (kosketusnäytöllä). 

turvallisuutt ja helppoutta   
endodontiaan

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

Automaattinen takaisinpyörimismahdollisuus.  

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

instrumenttisilta 
INTEGOn instrumenttisiltaan voidaan asentaa 

viisi instrumenttia, esimerkiksi puusti, 

hiiliharjaton LED-valollinen mikromoottori, 

turbiiniletku, LED-valollinen ultraääni-

instrumentti sekä LED-valokovetin. 

Muista Sirona endo 6:1 -kulmakappale!

työaikaa ja materiaaleja 
säästävät sekä vaivattomat 
automatisoidut hygieniatoiminnot
Täyttö kerran kuukaudessa, napin painallus 

päivässä! Kertakaikkisen helppoa!

 

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



DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO1. 2. 3.

Kuvantamiseen

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

+ SIDEXIS 4 + CEREC

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS  SL

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

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 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 

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

tiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja 

selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsitte-

lyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa kaikkia 

Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vas-

taanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä 

implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin 

ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

SIDEXIS 4 tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digi-

taalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa (kuten 

CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edel-

lyttämät suunnittelustandardit.
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SUUNNITTELU + HOITO

41|  HAMMASVÄLINE  |  2019  |  Elo-lokakuun EXTRA 

3D ENDO – on suunniteltu parantamaan hoidon laatua
• aktivoidaan röntgenkuvasta juurihoidettava hammas

• hampaan anatomia saadaan selkeästi näkyviin

• juurikanavat on helposti löydettävissä

• ennakoi riskialueet

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

• se paikallistaa kanavan suuaukot ilman hampaan avausta

• voit suunnitella optimaalisen kulun kanavaan ja valita  

käytettävän loppuinstrumentin 

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

 menetelmä kaikkiin tapauksiin

• ohjelman käytön oppii alle puolessa tunnissa – ja ennen  

kaikkea, ohjelma on nopea ja helppo käyttää

Kokeile jo tänään!
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön 60 päivän 

kokeiluversiona osoitteessa www.3dendo.com

Ohjelma  

3D Endo – parempaa, 
turvallisempaa ja
nopeampaa juurihoitoa

3D Endo

SUUNNITTELU HOITO

Juurenhoitoviilat

CEREC Guide 2

SICAT Optisleep

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air

SICAT Function

3. 4.
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CAD/CAM

CEREC
paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

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

CEREC-tuoteperheestä löydät juuri sinun vastaan-
otollesi sekä omaan potilastyöskentelyysi sopivan 
kokoonpanon. 

Tämän lisäksi CEREC on myös paljon muuta. 
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Parempaa hammashoitoa 
yhdellä hoitokäynnillä 
potilaittesi hyväksi
 
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy ainutlaatuisen tarkasta jäljentämisestä, helppo-

käyttöisestä ja pitkälle automatisoidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yhdellä käynnillä. Nopea, erittäin tarkka 

skannaus helppokäyttöisellä suukameralla sekä intuitiivisellä hyvin  pitkälle automatisoidulla CEREC-

ohjelmistolla ja nopea n. 10 min kestävä jyrsintä. Näin vastaanotolla voidaan aidosti korvata Käypä 

hoito suosituksen mukaisesti isot taka-alueen muovipaikat kestävämmällä  keramialla. Nopeim-

millaan teet keramian jopa alle 60 min kertaistunnolla!

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

män osoittavat 35 vuoden kokemus ja useat sadat kliiniset tutkimukset. CERECillä tehdyt täytteet ja 

kruunut ovat esteettisesti kauniita ja erittäin tarkasti istuvia. Tämä on nopean ja tarkan jäljennöksen, 

helpon ohjelmiston ja  yksityiskohtaisen jyrsinnän ansiota. 

Monipuolisuus  |  Voit valita itse teetkö itse keraamisen paikan ja implantit omalla vastaanotolla tai 

pelkän digitaalisen jäljennöksen ja loput yhteistyössä hammaslaboratoriosi kanssa. 

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettiasi kuvausyksiköstä kokoonpanoon joka vastaa vaati-

viinkin implantologisiin tarpeisiin. Sekä nyt myös zirkoniakruunuihin ja siltoihin sekä  oikomisen jäl-

jennöstarpeisiin.

Yhteensopivuus  |  Avoin järjestelmä! 

Lisäksi CERECin yhteensopiva tuote- ja materiaalikirjo on erittäin laaja. Voit valita tarpeitasi vastaa-

vat tuotteet eri valmistajilta. 

Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 
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Uuden sukupolven 
kuvausyksikkö 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. 
 

Soita meille ja pyydä esittely 
omalle vastaanotollesi.  

Niko Fjäder, p. 050 310 8611 

Esa Asikainen, p. 050 310 8590



paikkaushoito

implantologia

ortodontia  
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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

Kysy lisää tai pyydä esittely vastaanotollesi.

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

CEREC on edistyksellisin ja loistava järjestelmä tehokkaaseen ja 

laadukkaaseen keraamiseen  paikkaushoitoon. CEREC-tuoteperheestä 

löydät juuri sinun vastaan otollesi sekä omaan potilastyöskentelyysi so-

pivan kokoonpanon. Kaikki tarvittava tarkasti ja kustannustehokkaasti 

samalla huippunopealla CEREC-laitteistolla, kuten suora linkitys mm. 

Invisigline-kalvo-oikomisohjelmistoon ja Connect-sovelluksen kautta 

STL-tiedostoina myös implantointipaketteihin, esim:  

Dentsply Sirona Implantsin

Azento  – pakkaus, jossa tarvittava yhden hampaan korvaamiseen 

Atlantis – potilaskohtaiset abutmentit 

mySimplant – suunnittelupalvelu tietokoneohjattua kirurgiaa varten 

Lisätiedot implantointipaketeista Olli Saarinen, p. 040 511 9520



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 laminaa-

tit. 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

46 Elo-lokakuun EXTRA  |  2019  |  HAMMASVÄLINE  |

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

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



* Arvonlisäveroton hinta
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Uutta!

ECS Ec Steam, lk 4, lk 5  
 Indikaattoriliuskat

Väriä muuttavat kemialliset  indikaattoriliuskat  

Indikaattori seuraa, että autoklaavin sterilointi-

prosessissa toteutuvat oikeat olosuhteet (steri-

lointilämpötila ja aika) höyrysteriloinnin aikana 

121 ja 134  asteessa. 

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

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

ECS Bio-Check  |  Itiöampulli

Biologinen indikaattori, suunniteltu valvomaan 

erityisesti esityhjiöhöyrysterilointimenetelmiä 

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 steri-

lointiparametreihin (sterilointi lämpötila, aika ja kyl-

lästetyn 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 testipakkaus

Testi on suunniteltu tarkastelemaan 

epäsuorasti laitteen suorituskykyä 

 steriloita vien materiaalien ollessa 

kosketuksissa sterilointiaineen (höy-

ry)  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

Terveisiä InLab -kurssimatkalta 
Saksan Bensheimista

Hammasvälineen ja Dentsply Sironan yhdessä järjestämälle InLab CAD/CAM -kurssimatkalle osal-

listui kolme hammaslääkäriä ja kolme teknikkoa. Mukana olivat myös Dentsply Sironan Suomen 

edustaja sekä Hammasvälineen laboratoriomyynnin edustaja. Määrä oli mainio, jotta opetus voitiin 

käydä henkilökohtaisella tasolla eikä oppi hukkunut ison joukon hälinään. 

Kurssin idea ja ydin oli tutustua InLabin käyttöön sekä Dentsply Sironan tuotantoyksikköihin 

Bensheimissa. Luennoitsiana toimi John Philipp, jolla on 20 vuoden kokemus hammasteknikkona 

ja joka on pitkän linjan Dentsply Sironalainen – eli juuri oikea henkilö opastamaan uusia käyttäjiä 

InLabin saloihin.

Seurueemme saapui Frankfurtiin kurssia edeltävän iltana. Olimme hyvissä ajoin Bensheimissa kurs-

siaamuna ja seuraamme liittyi muutama norjalainen kollega. John Philippin vetämä perusteellinen 

kahden päivän hands-on-koulutus onnistui hienosti. Kaikki osallistujat olivat innokkaita oppimaan 

uutta eikä järjestäjän tarvinnut jännittää meneekö oppi perille vaan ajoittain syvä kesittynyt hiljai-

suus kertoi, että tänne oli tultu kouluttautumaan tosissaan.

Olennaisena osana kurssiin kuuluva tehdaskierros oli erinomainen esitys saksalaisesta järjestelmäl-

lisyydestä ja insinööritaidosta. Kierroksen veti Jörg Vogt, jolta ei puuttunut huumorintajua ja joka 

saksalaisella tarkkuudella tiesi tehtaasta kaiken.

Ensimmäisen intensiivisen kurssipäivän jälkeen oli ohjelmassa rentoa illanviettoa saksalaiseen 

tapaan hyvän oluen ja lihapitoisen ruoan merkeissä. Paluupäivänä lentokentällä todettiin kurssin 

olleen hyödyllinen ja mukaansatempaava.

Päivän tärkein oppi: muista tallentaa työ aina vaihe vaiheelta!

”Teknikot ovat taiteilijoita 

jotka tekevät kipsistä, vahasta, 

metallista tai keramiasta samaa 

mitä luoja on tehnyt.”
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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

Voimme huolehtia vastaanoton perustamiseen liittyvistä taustatöistä puolestasi ja tukea kannat-

tavaa, tehokasta starttia. Palvelumme oman vastaanoton perustamiseen ja pyörittämiseen:

• Liiketoimintasuunnitelmat ja taloudelliset laskelmat
• Vastaanoton rakentaminen, tilat, laitteet ja tarveaineet
• Yrityksen perustaminen, verosuunnittelu ja toimiluvat
• Henkilöstön palkkaaminen ja työsuhdeasiat
• Taloushallinto
• Kielokallio Lääketieteestä liiketoimintaa®  -vastaanottotoiminnan  

jatkuvaluonteinen taloudellinen tuki – tehoa, säästöä ja tulosta!

Tee päätös omasta tulevaisuudestasi. 

Yhdessä Kielokallio ja Hammasväline tukevat yrittäjää. Huolehdimme Ja autamme vastaanoton 

tausta- ja paperitöissä, ja sinä voit alusta alkaen keskittyä potilastyöhön. Ota yhteyttä! 

Millainen olisi sinun unelmiesi vastaanotto?
Rakennuspalikat oman vastaanoton perustamisen ovat valmiina.

Pyydä meiltä kokoamisohjeet ja toteuta unelmasi jo tänään!

Lainopilliset ja liiketaloudelliset palvelut 
hammaslääkäreille vastaanoton elinkaaren ajan 
– perustamisesta yrityskauppoihin.
Tiina Ojala, puhelin 045 604 8322 
tiina.ojala@kielokallio.fi |  www.kielokallio.fi

Hammashoidon kokonaisratkaisujen toimittaja
Kalle Salmela, puhelin  050 310 8627 
kalle.salmela@hammasvaline.fi  
www.hammasvaline.fi
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Saat hinta-arvion.
Saat paluupostissa:
korjatun instrumentin 
+ uuden huoltopussin

Pakkaa pussiin!
Postita! Ei postimaksua.

Pyydä huoltopussi!
huolto@hammasvaline.fi  

puh. 010 588 6300.

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa 
ja käytämme tehtaiden alkuperäisosia. Ammattitaitomme takaa, että 
laitteesi toimivat ja että huollot tehdään kokonaisedullisesti. 
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden sekä pidentää 
kustannustehokkaasti investointisi käyttöaikaa.  
Meiltä löytyvät laadunvarmistustyökalut hyvän kuvanlaadun ylläpitämiseen vastaanotolla. 

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT | hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille  

ja hygienialaitteilleortophantom- ja muille röntgenlaitteille sisälten laadunvarmistustuksen*

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET | Intraoraaliröntgenlaitteiden laadunvarmistusmittaus,  

*STUKin ja muut viranomaismääräysten mukaiset mittaukset.

• ASENNUKSET ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU

Työtilaukset 24/7. Vikailmoitukset, huoltotilaukset ja varaosatilaukset on helppo tehdä sähköpostilla 

vuorokauden ajasta riippumatta. Tilauslomake löytyy myös kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut

 

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme tai meiltä:  

varaosapalvelut p. 010 588 6700  |  määräaikaishuollot ja huoltopaketit, p. 010 588 6300  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  |  huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

hammasväline oy   
Tekninen palvelu   |  Huolto ja varaosat 
Porttikaari 20, 01200 Vantaa    
www.hammasvaline.fi

palvelunumerot ja sähköposti

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Muistathan, että  

mahdollisimman turvallinen 

säteilyhygienia ja -tehokkuus 

saavutetaan säännöllisillä 

huolloilla. 

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

huolto
Varaa laadunvarmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi ajoissa! 

Hammashoidon kokonaisratkaisujen toimittaja
Kalle Salmela, puhelin  050 310 8627 
kalle.salmela@hammasvaline.fi  
www.hammasvaline.fi
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Uutta verkkokaupassa!

Verkkokampanjat

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!

HAMPAILLE.FI
VERKKOKAUPPA
VAIHTOEHTONA

APTEEKILLE!

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

Voit tilata ILMAISEKSI potilaillesi 
Hampaille.fi etukoodeja osoitteesta 
http://info.hampaille.fi/ammattilaisille 
tai sähköpostitse info@hampaille.fi
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Ammatilliset illat 2019 

Ammatillista koulutusta suuhygienisteille, hammashoitajille 

ja alan opiskelijoille

19.9.2019 Turku  klo 16.30–19.30, Scandic Julia

10.10.2019  Jyväskylä klo 16.30–19.30, Sokos Hotel Alexandra

Luennoitsijana EHL Petri Hippi. 

 

OHJELMA

16.30–17.00   Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu, tuotenäyttely

17.00–17.20   Denstalin puheenvuoro

17.20–17.45   Omahoitotuotteet, Hammasväline

17.45–18.15   Tauko

18.15–19.45    Asiaa biofilmistä; EHL Petri Hippi 

19.45–20.00  Keskustelua, kysymyksiä ja tilaisuuden päätös 

Ilmoittautuminen:  www.denstal.fi
Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen on sitova. 

Peruuttamaton sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 

peruttu ilmoittautuminen laskutetaan osallistujilta. 

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy 

www.forestadent.com/en-en/symposium-2019

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Malagan ja Barcelonan symposiumeihin: 

Eija Haltsonen, p. 050 310 8560,  

eija.haltsonen@hammasvaline.fi 

Suun Terveys 
– Oral Health 2019
Tule kuuntelemaan luentojamme 

STAL 60 v -juhlaohjelmassa. Luennot 

pidetään Messukeskuksessa Suun Terveys 2019 

-tapahtuman ja Hammaslääkäripäivien yhteydessä.

Torstai 7.11.2019 | Helsingin Messukeskus, sali 103A

9.00–10.30 

Digitaalinen hammashoito; HLL Marko Ahonen

15.15–16.00  

Hygieeniset ratkaisut hammashoidossa; 
Kristiina Helminen, Kiilto Oy 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  www.denstal.fi  
> Koulutuskalenteri > Suun Terveys 2019

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy
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Ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi  tai sähköpostilla  

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei 

toisin mainittu. Peruuttamattomasta  

poisjäännistä veloitamme kurssimaksun. 

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.

Kursseja, asiantuntijaluentoja, matkoja...

Soft and hard tissue augmentation 
around teeth and implants
28.9.2019  |  Espoo
Aiheena keinoluumateriaalien käyttö.  Luennoit-

sija prof. Roberto Rossi, joka on Italian ja Euroo-

pan johtaviin perio- ja implanttispesialisteihin 

lukeutuva loistava esitelmöitsijä. Hän perustaa 

esityksensä hyvin monipuoliseen ja vahvaan 

omaan kliiniseen kokemukseensa. Roberto on 

myös ansioitunut julkaisemalla lukuisia kliinisiä 

vertaisarvioituja artikkeleita esityksensä.  

Ohjelma ja ilmoittautuminen  kotisivuiltam-

me www.hammasvaline.fi  
 
Hygieniakurssi
10.10.2019  | Turku
Luennoitsijana TtM, SHG, sairaalahygieniahoi-

taja Nina Parkkila. Lisätietoja kotisivuiltamme. 

Errors, Errors, Errors and 
no solution in sight!?
11.10.2019  | Helsinki
Luennoitsija Dr. Björn Ludwig. Dr. Ludwig 

examines the most common and most severe 

orthodontic problems and errors he has encoun-

tered in the last 15 years. He presents solutions and 

strategies to avoid his mistakes. These errors are 

demonstrated using clinical examples from current 

literature and discussed intensely within the group.

Edelweiss Advanced Workshop
11.–12.10.2019 | Wolfurt, Itävalta
Luentokurssi. Ilmoittautuminen  ja ohjelma  

http://www.edelweiss-dentistry.com/de/events 

Lisätiedot hannele.nokia@hammasvaline.fi tai 

puh. 050 310 8563. 

Edelweiss-järjestelmä: Innovaatiot 
esteettiseen ja restoratiiviseen 
hammashoitoon
18.10.2019  | Espoo
Luennoitsijana Claudio Novelli. Luento ja hands-on 

esittelevät Edelweiss-järjestelmän ja sen innovatii- 

viset esimuotoillut ja esikiillotetut laminaatit sekä  

occlusaalikuorikot. Konsepti yhdistää suorat ja 

epäsuorat täytteet sekä mahdollistaa erittäin 

esteettiset restauraatiot, joissa on ideaali muoto, 

tarkka anatomia ja kiiltävä pinta. Kaikki tämä yh-

dessä istunnossa ja vähemmillä kliinisillä vaiheilla. 

Kurssikielenä englanti. Kurssihinta 150 e (alv 0 %).  

Etualueen esteettiset täytteet
23.10.2019  | Espoo kello 16-20 

Hands-on iltakurssi, jossa opit tekemään kerros-

tustekniikalla luonnollisen näköisen esteettisen 

täytteen etualueelle. Kurssin vetäjä HLL Petteri 

Viljakainen. Kurssihinta 200 e sisältäen iltapalan. 

llmoittautumiset viim. 2.10. > pia.herrmann-rajala 

@ivoclarvivadent.com tai p. 040 589 88 39

Karieksen farmakologinen hallinta
Lasi-ionomeerin bakteerisidisen ja remineralisoi-

van hyödyn lisääminen hopeadiamiinifluoridilla 

ja kaliumjodidilla

23.10.2019  | Espoo
Osallistu! Dr. Geoffrey Macdonald Knight 

Australiasta luennoi nyt Suomessa. 

Näyttöön perustuva tutkimus osoittaa, kuinka 

SDF:n (hopeadiamiinifluoridi) ja KI:n (kaliumjo-

didi) applikointi ennen lasi-ionomeerisementin 

(GIC) asettamista parantaa merkittävästi näiden 

materiliaalien bakterisidisiä ja remineralisoivia 

ominaisuuksia. Luennolla näytetään todisteet tästä 

tekniikasta, sekä useita kliinisiä esimerkkejä sen 

tehokkuudesta. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittau-

tumiset kotisivuillamme .

BEGO-rankakurssi
27.–29.11.2019  |  Helsinki 
Erikoishammasteknikoille ja 

hammasteknikoille suunnattu 

rankaproteesikurssi. Luennoitsija 

Heiko Wollschläger BEGOlta.  

Kurssihinta 530 euroa (sis. alv). 

Kurssiohjelma myöhemmin 

kotisivuillamme. Ilmoittautuminen  
> kaija.rappu@hammasvaline.fi

Osallistu
luentomatkalle 
11.–12.10.2019 
Edelweissin 
tehtaille 
Itävaltaan


