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 Marras-joulukuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

välineellä on väliä...
Kun työvälineet ovat luotettavia, miellyttäviä käyttää ja pysyvät kunnossa, 

vaikuttaa se olennaisesti hoitoprosessiin – ja kustannuksiin. 

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

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

hammashoidon ammattilaisille. Se kaikki mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan vastaanotoilla ja 

luo mahdollisuuksia hyvään hoidon laatuun. Hoidon laatu on tärkeä asia. 

 

Kun on vapaus valita,  niin valitsemme laatutuotteet ja välineet  Loistava esimerkki toimivuudesta on 

Lachalin instrumentit endoon ja kirurgiaan (sivut 22-23). Top Dentin valikoimissa mm. Ivoclar Vivadentin 

valmistama Optra Gate  (sivu 8) edustaa tuotetta, joka parantaa potilaan kokemusta ja helpottaa työskentelyä, 

ja antimikrobinen Top Dent AMG-tutkimuskäsine puolestaan pienentää infektioriskiä. 

Italialaiset OsteoBiol-keinoluumateriaalit (sivut 16–17) ovat saaneet käyttäjien luottamuksen – ja siirteen 

onnistuminen on yksi tärkeimmistä mittareista.  

Dentsply Sironan CEREC Primescan on lajinsa ykkönen (sivut 44–47); erittäin tarkka, erittäin nopea ja ylivoimai-

sen helppo 3D-skanneri – jotain sellaista mikä pitää itse kokeilla. Nyt voit kisata palkinnosta ja testata itse 

Primescanin Hammaslääkäripäivillä osastollamme.  

 

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

Hammaslääkäripäivien Messutarjoukset vain 7.–9.11.2019 ja tarjouslehden saitkin jos postissa. 

 

Tervetuloa, nähdään jälleen Hammaslääkäripäivillä.  

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy

Digitaalinen mallinnus

Cerec Ortho
Helppo, nopea ja digitaalinen – CEREC Ortho. 

Intraoraalijäljentämisestä aina lopullisiin oiko-

miskojeisiin.  Erittäin tarkka skannaus ensin 

CEREC Primescanilla,  jatka CEREC Ortholla. 

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös 

lukuisiin oikomisen suunnitteluohjelmistoihin, 

kuten Invisalign, Clear Connect ...

Lue lisää sivuilla 46–47. 

Uutuus oikomispotilaalle  

OrthoDots 

Yksittäispakatut brakettien päälle painettavat 

silikonityynyt helpottavat oikomiskojeiden 

käytöstä aiheutunutta ärsytystä. Lisää sivu 34.

Lue tuoreet tuotearviot 

mta Fillapex | Laschal 

EHL Jussi Furuholm testasi. Lue mitä mieltä 

hän oli MTA-Fillapex -sealerista, sivu 19  

ja uusista Laschal-instrumenteista, sivu 22. 

Hammaslääkäripäivien

MESSUTARJOUKSET 

Muista tarkistaa parhaat tarjoukset!
32 sivua pelkkiä etuja. Takasivulla tämän 

vuoden  Happy Hourin ohjelma ja liitteenä 
POLADay-kuponki  –  Ota mukaan messuille!



Koko sarja esittelyssä osastollamme !
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POLADay
6 % vetyperoksidi 

kotivalkaisuun.  Hellävarai-

nen, ei vihlontaa. Helppo 

levittää ja pysyy hyvin 

lusikassa käsittelyn aikana. 

Täytä näytekortti ja 

palauta osastollemme, 

saat  POLA-näytekassin 

jaruiskun 1 eurolla.  

Lue lisää sivulta  29

Tutustu, kokeile! 

Top Dent  
OptraGate
Helppo huuli- ja poskiretraktori!

Lue lisää sivulta 8

Miten olisi iloinen 
OptraGate-kaverikuva? 
Senkin saat osastoltamme. 

Tule käymään.

Tee oma purukisko!

SOVA
Yksilöllinen purukisko, 

ensimmäinen ja nopea 

pika-apu bruksismiin. 

Helppo tehdä. Edullinen. 

Lue lisää sivulta 31.

Tee itsellesi oma kisko osastollamme. 
Kysy lisää osastomme infosta!

CEREC  
Primescan 

Tule ja ylläty! Kokeile itse! 

Ota digitaalinen jäljennös 

itseltäsi tai kaveriltasi saman tien 
osastollamme – vie vain hetken.  

Osallistu samalla 
skannauskisaan 
osastollamme
voit  voittaa Oral-B 9100 S 
-sähköhammasharjan.  

Päivän paras tulos palkitaan!

Hae omaksi
Hammasväline 
tuoteluettelo  
2019–2020

Tuhannen sivua 

vahvaa tuoteasiaa.

Nouda omasi osastoltamme

Huippulaatua USA:sta 
Laschal 

 
Laajentunut instrumenttivalikoima 
Tuotearvio ja valikoman esittely   
sivuilla 22–23. 
 
Kokeile itse!  
Esittelyssä 
osastollamme.

Hammaslääkäripäivien uutuuksia  |  osasto 2e21 

Uutuus!  Tutustu!

Riva Star
Biofilmin ja sensitiivisyyden 
eliminointiin.  Kolme 

 komponenttia: 

hopea, jodidi ja fluoridi. 

Lue lisää sivulta 7  
Esittelyssä osastollamme.

Digitaalinen 

jäljentäminen 
ei voisi olla helpompaa

Tutustu, hae näytekassi!

7-10RL/TL 
Neulankuljettaja ja sakset 

samassa! Kovametallikärjet.  

Tutustumisen arvoinen uutuus!

OsteoBiol GTO   
Asteittain hajoava ja erittäin osteokonduk-

tiivinen luukorvike. Rakeiden sisältämä 

kollageeni edesauttaa verihyytymän ke-

hittymistä ja sitä seuraavaa luusolujen kor-

jaus- ja rakennusvaiheen toimintaa. Erin-

omainen uudisluun muodostuminen ja 

volyymiltaan riittävän siirteen syntyminen. 

Lue lisää OsteoBiol-tuotteista 

sivuilla 16–17.

Lisää sivuilla 44–47  ja esittelyssä osastolla 2e21. 
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28 e
*22,58 e

86 e
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106 e
*85,48 e

124 e
*100 e

205 e
*165,32 e

59 e
*47,58 e

32 e
*25,80 e

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) ja hyvä röntgenkontrasti.

30494 TheraCem Ca, 8 g, automix-ruisku + 5 kpl kärkiä

ZirClean
Restauraatioiden  

puhdistusgeeli

Puhdistusaine zirkonia, keramia ja metallisten restauraatioiden 

sidospinnan puhdistukseen  intraoraalisen kokeilun jälkeen hyvän 

sidos lujuuden aikaansaamiseksi.

39044 ZirClean, 5 g

All-Bond 
Universal 
Valokovetteinen universaali sidosaine – 

ei vaadi aktivaattoria

36958 All-Bond Universal, 6 ml

TheraCal LC
Valokovetteinen, resiinivahvistettu kalsium- 

trisilikaatti pulpan kattamiseen ja lineriksi

Kalsiumin vapautuminen stimuloi hydroksi apatiitin ja sekun- 

däärisen  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.

eCement
Yhdistelmämuovisementti

 

Erityisesti lithiumdisilikaatti (e.max)- täytteiden (laminaatit, inlayt, 

onlayt, kruunut, 3 yksikön sillat) kiinnittämiseen sekä hampaan ja 

posliinipinnan käsittelyyn. Valo- että kemialliskovetteiset  

komponentit.   

38960 eCement, peruspakkaus  

Kaikki mitä tarvitset yhdessä pakkauksessa:

•  5 g ruisku HV (high viscosity) forforihappogeeli, hammas- 

 kudoksen etsaamiseen ennen sidostusta  

•  6 ml pullo All-Bond Universal, dentiinin ja kiilteen sidostamiseen

•  5 g ruisku Porcelain Etchant 4 % , lithiumdisilikaatin etsaukseen

•  3 ml pullo Porcelain Primer, lithiumdisilikaatin silanointiin

•  2 x 4,5 g eCement LC -ruisku (transparent ja milky bright)  

 laminaattien sementointiin, hakeutuu hyvin sementtirakoon,  

 2 mm kovetussyvyys

•  8 g eCement DC automix,  varmistaa  

 polymerisaation, siellä mihin valo ei pääse.

38961 eCement DC, automix , 8 g

38962 eCement LC, A1, ruisku 4,5 g

38963 eCement LC, translucent, ruisku 4,5 g

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

Kysymys:
Mitkä ovat TheraCal LC:n ja MTA:n (Mineral Trioxide 

Aggregate) erot ja samanlaisuudet?

Vastaus: 

TheraCal LC on resiinivahvistetttu kalsiumtrisilikaatti, jolla on 
parannetut fysikaaliset ominaisuudet MTA:han verrattuna. 
Molemmissa materiaaleissa käytetty peruskemikaali on saman-
kaltainen (Portland-sementti), mutta TheraCal LC:ssä on patentoitu 
hydrofiilinen resiini, joka mahdollistaa välittömän valokovetuksen  
sekä helpottaa kalsiumin luovutusta. Kuten MTA,  myös TheraCal LC 
edistää paranemista emäksisen pH:n 1,2  ansiosta ja kalsiumin  
luovutus edesauttaa dentiinisillan muodostumista 1,3.

1. ADA definitions for direct and indirect pulp capping at: https://www.ada.org/en/publications/
cdt/glossary-of-dental-clinical-and-administrative-ter
2. Apatite-forming Ability of TheraCal Pulp-Capping Material, M.G. GANDOLFI, F. SIBONI, P. 
TADDEI, E. MODENA, and C. PRATI J Dent Res 90 (Spec Iss A):abstract number 2520, 2011  
(www.dentalresearch.org)
3. Okabe T, Sakamoto M, Takeuchi H, Matsushima K (2006) Effects of pH on mineralization  
ability of human dental pulp cells. Journal of Endodontics 32, 198-201.
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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

Erinomainen hinta-laatusuhde.

Uutta paikkaushoitoon!

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.

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

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 

* Arvonlisäveroton hinta



+

Your Smile. Our Vision.
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Nopea ja helppo yhdistelmämuovi 

taka-alueen täytteisiin 

•  Luonnollinen lopputulos vain yhdellä sävyllä

•  Korkea kovettumissyvyys ilman peitekerrosta

• Helppo asettaa muutamassa sekunnissa

•  Täpättävä, vahamainen ja tarttumaton koostumus 

 tekevät käsittelystä optimaalista

Kapseli- ja ruiskupakkauksissa!

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

36323 Aura Bulk Fill, ruisku, 4 g

bulk fill
ultra universal restorative material

TARJOUS    3 + 1 
Osta 3 pakkausta Aura bulk fill 
(ruisku tai kapseli), saat kaupan 
päälle 1 pakkauksen veloituksetta.

TARJOUS    3 + 1 
Osta valintasi mukaan 3 refillpakkausta Aura eASY 20 x 0,25 g 
tai 3 refillpakkausta Aura eASY 4 g, saat kaupan päälle 
samanlaisen refillpakkauksen valitsemaasi sävyä.

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.

NOW eASIER THAN EVER
VAIN 4 SÄVYÄ!

eASY
ultra universal restorative material

Erinomainen etu- ja taka-alueen täytteisiin

Yksinkertaiset loistavat restauraatiot joka kerta. Fillereiden ja resiinin 

ainutlaatuinen yhdistelmä tuo kestävyyttä ja estetiikkaa, jota tarvitaan 

pitkäaikaisiin täytteisiin. Sileä ja kiiltävä pinta joka kerta. Hyvä  kulutus- 

kestävyys ja lujuus. Ei vajoa ja pitää muotonsa. Vaivatonta käsittelyä,  

helppo ja nopea asettaa. Optimoitu tarttumaton koostumus tekee 

pakkaamisesta yksinkertaista. 

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

36325 Aura eASY ae1, 20 x 0,25 g

36326 Aura eASY ae2, 20 x 0,25 g

36327 Aura eASY ae3, 20 x 0,25 g

36328 Aura eASY ae4, 20 x 0,25 g

36329  Aura eASY -lajitelma, 4 x 4 g

36330 Aura eASY ae1, 4 g

36331 Aura eASY ae2, 4 g

36332 Aura eASY ae3, 4 g

36333  Aura eASY ae4, 4 g eASY Shade Guide

Your Smile. Our Vision.

Approximate equivalence to VITA classical shade guide

A1/B1 A2/B2 A3/B3 A3.5/B4VITA

eASY
ultra universal restorative material

aura eASY ae1 ae2 ae3 ae4
M100266 A01-11-2016

Kokeile ja 
hyödynnä 
tarjouksemme!

TÄYTÄ, TÄPPÄÄ, VALMIS

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

valokoveta
20 sekuntia 

5 mm



Your Smile. Our Vision.
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Bakteerilajit

  NaCLO (NATRIUMHYPOKLORIITTI)      SDF/KI
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• 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 puhdistaa kavitee-

tin. Sisältää kolme komponenttia: hopea, jodidi ja fluoridi. Yhdessä nämä 

helpottavat välittömästi hypersensitiivisyyttä. Hampaan pinnan käsittely 

Riva Starilla edistää lisäksi lasi-ionomeerien sitoutumista dentiiniin. 

Toisin kuin muut hopeafluoridivalmisteet,  

Riva Starin kaksivaiheinen patentoitu 

tekniikka minimoi värjäysriskin. 

Applikoimalla 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

Uutuus!

NACLO:N JA SDF/KI:N ANTIMIKROBIAALINEN 
AKTIIVISUUS ENDODONTTISIA PATOGEENEJA  
VASTAAN 2

1. Craig G. G.; Clinical evaluation of a diamine silver fluoride/potassium iodide as  
a dentine desensitizing agent: 2-year follow up.

2. Heo J. Tompkins GR, Love RM.; Evaluation of the Antimicrobial Activity of  
Combined Silver Diamine Fluoride (SDF) and Potassium Iodide (KI) as an  
Endodontic Medicament; University of Otago, New Zealand, 2010.

RIVA STAR – YLI  
KAHDEN VUODEN  
DESENSITISOIVA  
VAIKUTUS
Kliiniset tutkimukset
vahvistavat Riva Star  
-tuotteen välittömän  
ja yli kahden vuoden  
pitkäaikaisen vaikutuksen1.

EI-INVASIIVINEN
Riva Star on välttämätön  
hammaslääkäreille,
jotka harjoittavat mini- 
maalisesti invasiivista- 
hammaslääketiedettä  
(MID)1–3,5. Se vahvistaa  
dentiiniä ja voi auttaa  
säästämään hammaskudosta.

JODIDI    I-

HOPEA    Ag+

FLUORIDI    F-

* Arvonlisäveroton hinta
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180 e
*145,16 e

Pitää huulet ja posket pois käsittelyalueelta. Hyvä 

näkyvyys työskentelyalueelle, sekä helpompi 

kontrolloida kosteutta suussa. Taipuisa ja elastinen. 

Miellyttävä myös potilaalle. Ei sisällä lateksia. 

Materiaalina termoplastinen elastomeeri (SEBS) 

ja polypropyleeni. Valkoinen väri.  Kaksi kokoa.

31352 Small, 80 kpl

31353  Regular, 80 kpl 

31350   Lajitelma, 40 + 40 kpl

Top Dent nitriili pf amg 
Kertakäyttöinen, puuteriton antimikrobinen (AMG) käsine, joka vähentää tartuntavaaraa. 

Kemikaaliton, aktiivinen mekanismi vähentää infektioiden leviämistä, kun käsineen pinnalla 

oleva bakteerimäärä vähenee koko ajan. 

AMG-mekanismi perustuu valon aktivoimaan 

prosessiin, jossa happiradikaalit tappavat 

mikrobeja ilman kemikaalialtistuksen  

vaaraa käyttäjälle tai potilaalle. Ohut, 

elastinen muotoilu, hyvä tunto-

herkkyys työskentelyssä. 

32685  Tutkimuskäsine AMG, XS, 200 kpl  

32686  Tutkimuskäsine AMG, S, 200 kpl  

32687  Tutkimuskäsine AMG, M, 200 kpl

32688 Tutkimuskäsine AMG, L, 200 kpl   

32689  Tutkimuskäsine AMG, XL, 180 kpl   

Top Dent OptraGate
by Ivoclar Vivadent 

Antimikrobinen, puuteriton 
tutkimuskäsine

ACTIVAN EDUT 

Helppo annostella ja hyvät käsittelyominaisuudet

ACTIVA-materiaalin bioaktiiviset ominaisuudet ovat jatkuvia 

ja vaikuttavat vielä varsinaisen toimenpiteen jälkeenkin.

ACTIVA on hydrofiilinen,  vain hydrofiiliset materiaalit voivat 

olla bioaktiivisia. Hydrofiiliset materiaalit pystyvät paremmin 

penetroitumaan ja integroitumaan hampaan vesipitoiseen 

rakenteeseen. Hydrofiilisyyden ansiosta ACTIVA käyttäytyy 

luonnollisen hampaan tavoin,

Sidosaineen ansiosta kaviteetin preparoimiseen, retentioon, 

sensitiivisyyteen ja "kostea vai kuiva pinta" liittyvät muut-

tujat poistuvat.

Activa Bioactive vapauttaa runsaasti kalsiumia, fosfaattia ja 

fluoria. Remineralisoi hammasta ja muodostaa apatiittikitei-

tä, jotka suojaavat sekundäärikariekselta ja saumavuodoilta. 

Kolmoiskovetteinen (valokovetteinen, kemialliskovetteinen 

resiinipohjainen kemia, kemialliskovetteinen lasi-ionomee-

rinen reaktio). Ei sisällä Bisfenoli A:ta eikä Bis-GMA:ta.

ACTIVA-täytteiden yhteydessä raportoidaan vähemmän 

matriksin metalloproteinaaseista (MMP). MMP:t hajottavat 

sidosainekerrosta ja ovat merkittävin paikkaustoimenpitei-

den epäonnistumisen syy.

5 vuotta ACTIVAA
Oivallinen täyteaine kaikkiin kaviteetti- 

luokkiin, bulk fill -täytteisiin, pilarin- 

rakennukseen ja täytteiden korjaamiseen

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

20 kpl sekoituskärkiä

37304 Starter kit A3

Top Dent Activa Bioactive -refillit 
37305 A1, 5 ml + 20 kpl

37306 A2, 5 ml + 20 kpl

37307 A3, 5 ml + 20 kpl

Uutuus!

* Arvonlisäveroton hinta

Top Dent Activa Bioactive Restorative

110 e
*88,70 e
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Uutuus!

kukallinen  
suunsuoja  
top dent
Pakkauksessa 25 lilan ja 25 pinkin  

väristä suunsuojaa. Pehmeä, muotoutuu  

tiiviisti, metallilankanenän kohdalla. 

Korkea suodatusteho. 

Kolmikerroksinen. Luokka II. 

35605  Kukkakuvio, kumilenkein,

 lila 25 kpl + pinkki 25 kpl 

 

Steriilit, kertakäyttöiset 
preparointitimantit  
Top Dent 

Valmiiksi steriilit preparointitimantit kulmakappalekiinnityksellä 

steriileissä yksittäispakkauksissa.

 

68143 801M/033W, pallo                    25 x 1 kpl 

68144 801M/025W, pallo                    25 x 1 kpl 

68145 850M/016W, fissuura kapea pyöreäpäinen           25 x 1 kpl 

68146 862M/016W, liekki                    25 x 1 kpl 

Top Dent Diaceram
Kaksivaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä muoville, keramialle, 
kompomeerille ja lasi-ionomeerille. Pinkki esikiillottaja ja harmaa  
huippukiillottaja. Maksimi kierrosnopeus 20 000 rpm.  
Voidaan autoklavoida 134 asteessa ja käyttää uudelleen.

Aiemmat mallit minipoint ja liekki. Nyt uutena linssi ja kuppi.

Ruotsin CEREC-käyttäjätestin mukaan toimivat erinomaisesti 

keramialle,  kuten Ivoclar Vivadentn Optrafinet.

30756 Kuppi, pinkki, 10 kpl

30757 Linssi, pinkki, 10 kpl

30758 Kuppi, harmaa, 10 kpl 

30759 Linssi, harmaa, 10 kpl

Top Dent käsi-
instrumentit
Uudet hygieeniset silikonivartiset  

teroitettavat instrumentit. Tiivis metalli- 

kaulus suojaa epäpuh tauksilta. 

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

801 = ISO 001  859 = ISO 166 862 = ISO 249



™

Yhdistelmämuovit
Filtek

Miljardi hymyä ympäri maailman
Esteettisten paikkamateriaalien markkinajohtajaa, 
3M™ Filtek™ yhdistelmämuoveja, on käytetty jo 
yli miljardissa toimenpiteessä maailmanlaajuisesti. 

Olemme ensimmäinen yritys joka lanseerasi 
nanomuovi kategorian ja nostamme jatkuvasti 
alan rimaa, jotta voimme vastata hammashoidon 
haasteisiin ympäri maailman.

Valitsemalla 3M™ Filtek™ yhdistelmämuovin 
yksinkertaistat toimintatapasi, materiaali-
valikoimasi ja vastaanottosi.

www.3M.fi /dental

3M, ESPE ja Filtek ovat 3M:n tai 3M Deutschland GmbH:n omistamia tavaramerkkejä. © 3M 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tule tutustumaan osastoomme 2c21 
Hammaslääkäripäivillä 7.-9.11.2019 
ja keskustellaan enemmän!

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

HammasvälineExtra Ad 297x210mm FI 2019.indd   1 08/10/2019   13.26



©2019 Dentsply Sirona. All rights reserved.

NEW! 
SmartLite® Pro
Modular LED Curing Light

CLINICAL  PERFORMANCE 

NEVER LOOKED SO GOOD.

SmartLite Pro on ainutlaatuinen valokovettaja, jonka vaihdettavien 
työskentelykärkien avulla valokovetat, paikallistat juurikanavat helpommin 
sekä löydät karieksen ja halkeamat hampaista. 

• Edistyksellinen LED optiikka ja 10mm aktiivinen valokovetusalue tuottaa  
   tasaisen valotustehon - myös kauempaa kovetettaessa.

• Latausasemassa on tehomittari ja kaksi helposti vaihdettavaa akkua   
   käsikappaleeseen.

• 360o astetta kääntyvät, sirot työskentelykärjet ulottuvat helposti myös   
   vaikeille alueille.

SmartLite Pro Intro pakkaus: 
1 x käsikappale 
1 x valokovetuskärki  
1 x kuituvalokärki 
2 x akku 
1 x latausasema 

        dentsplysirona.com/smartlitepro

SmartLitePro 277x190 Hammasväline FI.indd   1 2019-10-02   10:37:02

™

Yhdistelmämuovit
Filtek

Miljardi hymyä ympäri maailman
Esteettisten paikkamateriaalien markkinajohtajaa, 
3M™ Filtek™ yhdistelmämuoveja, on käytetty jo 
yli miljardissa toimenpiteessä maailmanlaajuisesti. 

Olemme ensimmäinen yritys joka lanseerasi 
nanomuovi kategorian ja nostamme jatkuvasti 
alan rimaa, jotta voimme vastata hammashoidon 
haasteisiin ympäri maailman.

Valitsemalla 3M™ Filtek™ yhdistelmämuovin 
yksinkertaistat toimintatapasi, materiaali-
valikoimasi ja vastaanottosi.

www.3M.fi /dental

3M, ESPE ja Filtek ovat 3M:n tai 3M Deutschland GmbH:n omistamia tavaramerkkejä. © 3M 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tule tutustumaan osastoomme 2c21 
Hammaslääkäripäivillä 7.-9.11.2019 
ja keskustellaan enemmän!

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

HammasvälineExtra Ad 297x210mm FI 2019.indd   1 08/10/2019   13.26



UUTUUS

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Saksa · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

Maailman ensimmäinen

lämpöviskoosi komposiitti

bulk

Ensin
juokseva,

sitten
täpättävä

YHDISTÄÄ JUOKSEVUUDEN JA  
MUOKATTAVUUDEN

•  Ainutlaatuinen ja innovatiivinen – Materiaalin lämmitys tekee sen  
 juoksevaksi aplikoinnin ajaksi ja nopeasti aplikoinnin jälkeen se  
 muuttuu täpättäväksi (lämpöviskoosi teknologia)

•   Korkealaatuinen aplikointi – Optimaalinen juoksevuus saumoihin 
ja allemenoihin minimoi saumavuotojen riskin

•  Aikaa säästävä – Erillistä pintamateriaalia ei tarvita

•  Helppokäyttöinen – 4 mm bulkkitäyttö purentaan asti kapea kärki  
 – ihanteellinen vaikeasti tavoittettavilla alueilla

VOCO_Hammasväline Extra_1019_VisCalor_297x210.indd   1 07.10.2019   15:59:49



GC Nordic AB
040 9000757
info.finland@gc.dental
http://www.gceurope.finland.com
www.facebook.com/gcnordic/

G-ænial® Universal Injectable
          GC:ltä

Uusi yhdistelmämuovi              
ainutlaatuisilla ominaisuuksilla

Nauti käsittelystä!

Uusi ruiskun muotoilu mahdollistaa helpon 
ruiskuttamisen ilman kontrolloimatonta valumista 

Optimaalisen viskositeetin ansiosta materiaali 
irtoaa helposti kärjestä 

Uudet pitkät ja taivutettavat vientikärjet 
mahdollistavat helpon pääsyn vaikeisiin 
taka-alueen  kaviteetteihin 

Tee estetiikasta pitkäkestoista!    

Laaja värivalikoima kolmella eri läpikuultavuudella 

Erinomainen kiillottuvuus ja kiillon säilyminen 

Aloita injektoiminen!

Ainutlaatuinen tiksotrooppinen viskositeetti     
-optimaalinen kuspien rakentamiseen 
vapaalla kädellä 

Lyhyemmät viimeistelyvaiheet, koska 
anatomia on jo luotu valmiiksi 

Lopeta päällystäminen!

Poikkeuksellinen vahvuus 
ja kulumiskestävyys 

Soveltuu kaikkiin kaviteettiluokkiin 
ilman kokorajoituksia

Ei tarvitse peittää tavallisella 
yhdistelmämuovilla
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Tehokasta
Esteettistä

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

Tuotteita systeemissä 3s PowerCure:lla
3 sekunnin kovetusaika*
Koe täydellisen tuotejärjestelmän voima: Adhese Universal 
yksikomponenttinen yleissidosaine, Tetric PowerFlow
juokseva 4 mm:n yhdistelmämuovi ja Tetric PowerFill
muotoiltava yhdistelmämuovi. Valokoveta jokainen näistä 
tuotteista 3 sekunnin ajan okklusaalisuunnasta älykkäällä 
Bluephase PowerCure-valokovettajalla, jonka valoteho on 
3000 mW/cm2. Havaitset huomattavan ajan säästön aivan 
samalla estetiikalla ja laadulla kuin aiemmin.

www.ivoclarvivadent.com/3s

TARJOUS

Osta 200 eurolla Komet-tuotteita, saat kaupan päälle  

6 poran 4624A -introsetin. Rajoitettu erä!

6 reasons to buy Komet

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

1   Fissuuraporan H254E.314.012 kirurgiaan 

2  EndoGuard-poran H269QGK.314.016 juurenhoitoon. 

3  Tehokkaan S-timantin S6830L.314.012 preparointiin. 

4  Keraamisen ruusuporan K1SM.204.018 preparointiin. 

5   KovametallisenQ-finisherin H48LQ.314.012 

yhdistelmä muovin muotoiluun ja viimeistelyyn. 

6  Purkuporan H4MCL.314.012 laminaattien ja 

 metallokeraamisten kruunujen purkuun. 

4624a     

Introsetti, Jossa  6 terää eri indikaatioihin!

Tilaukset vain asiakaspalvelun kautta, puh. 010 588 6100.

Komet
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Astek
Pro-Matrix Curve
Matriisinauha

Yksi komponentti, yksinkertaista työskentelyä, ei kokoamista. 

Täysin kertakäyttöiset. Voidaan käyttää mesiaali-, distaali-,    

mod-kaviteeteissa ja kuspin korjaamiseen. Helppo muotoilla 

hampaan muotoon. Kapea kiristin, joten parempi näkyvyys ja 

mukavampi potilaalle. Sopii kaikkiin neljänneksiin, paina vain 

nappi alas ienrajan puolelle. Nauhan paksuus 0,04 mm. 

Pro-Matrix Curve 

30988 kapea, keltainen, 4,5 mm, 50 kpl

30989 leveä, oranssi, 6 mm, 50 kpl

Tule kokeilemaan. Esittelyssä 
Hammaslääkäripäivillä. 

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. 

Helppo käyttää luokan II restauraatioihin.

39093

100 kpl

39094

100 kpl

39095

100 kpl

39096

25 kpl

39097

25 kpl

ContactPro 
Matrix System

Luotettavaa laatua
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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 kehitystyön 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 

valmistajien xenograft-luukorvikeet ovat kovassa kuumudessa käsiteltyä naudanluuta. Kyseisellä kä-

sittelyllä 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 hienovaraisempaa, 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 

onnistuminen. Tecknoss Dentalin OsteoBiol® -tuotteet ovat onnistuneet tässä paremmin kuin perin-

teistä menetelmää käyttävien valmistajien keinoluutuotteet. 

Viiden tähden OsteoBiol  

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

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

OsteoBiol-tuotteet 
esittelyssä 

Hammaslääkäripäivillä  
Hammasvälineen 

osastolla. 
Tule tutustumaan!

Uutta!

Corvical Lamina     Uutuus!
Kollagenoitu heterologinen kortikaaliluu porsaasta. 

Tecnossin ainutlaatuinen menetelmä säilyttää alkuperäisen luun 

koostumuksen ja estää sen keramisaation. Laminaa voidaan 

muotoilla steriileillä saksilla, ja se tulee kostuttaa 3–5 min steriilillä 

keittosuolaliuoksella. 

Se tulee aina kiinnittää joko titaanimikroruuveilla tai ommella 

atraumaattisesti kolmionmallisella neulalla ympäröiviin kudoksiin. 

Tuote sopii erinomaisesti esteettisiin korjauksiin, horisontaalisiin 

augmentaaatioihin kaksiseinämisissä defektissa, sinus lifteihin, 

silmän suojaamiseen tai silmänpohjan korjaamiseen. 

301243 Cortical Lamina Fine  Impl  25x25x0,5mm

301244 Cortical Lamina Medium  Impl 20x40x1,0mm

301245  Cortical Lamina Standard Impl  30x30x3,0mm

301246  Cortical Lamina Semi-Soft Impl 35x15x0,6-0,8mm

301247  Cortical Lamina Semi-Soft  Impl  35x35x1,0 mm

OsteoBiol GTO   Uutuus!
Asteittain hajoava ja erittäin osteokonduktiivinen luukorvike. Rakei-

den sisältämä kollageeni edesauttaa verihyytymän kehittymistä ja 

sitä seuraavaa luusolujen korjaus- ja rakennusvaiheen toimintaa. 

Erinomainen uudisluun muodostuminen ja volyymiltaan riittävän 

siirteen syntyminen. Luutumisen jälkeen implantointi on turvallista.

301241 GTO Bone Mix, ruisku, 0,5 cc

301242  GTO Bone Mix, ruisku, 2,0 cc

AREENA-puheenvuoro Hammaslääkäripäivillä
perjantai 8.11. kello 14.00 (20 min)

Välittömän implantoinnin haasteet ja helppous
Pekka Kallio, EHL, HLT, MSc 

Vähemmän kirurgista traumaa potilaalle, kustannustehokkuus ja pa-

remmin ennakoitava hyvä esteettinen lopputulos...  Lue lisää sivulta 52.
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Luun uusiutumista luonnon inspiroimana 
Ainutlaatuista bioteknologiaa

Ylivertainen tuotantomenetelmä ohjattuun luun kasvatta-
miseen. Tecnoss kehitti ja patentoi ainutlaatuisen bioteknisen pro-

sessin eläinperäisen keinoluun käsittelyyn. Prosessissa luu ei lasitu 

ja luun alkuperäinen kollageeni säilytetään aktiivisena. Aktiivinen 

kollageeni edesauttaa osteoklastisen prosessin kehittymistä bio-

materiaalissa muistuttaen fysiologisen luun uusiutumista. Loppu-

tuloksena on luu, joka on ominaisuuksiltaan hyvin lähellä ihmisen 

omaa fysiologista luuta. 

Kollageeni toimii tärkeänä tekijänä uudisluun muodostuksessa ja

• on toimiva kasvualusta, kun verihiutaleet alkavat  

aktivoitua ja yhdistyä 

• edistää hohkaluun mesenkymaalisten kantasolujen  

erilaistumista osteoblasteiksi

• kiihdyttää osteoblastien aktiviteettia

• stimuloi verihiutaleiden, osteoblastien ja osteoklastien  

toimintaa kudosparanemisessa

• edistää verisuonituksen syntyä siirteessä

OsteoBiol GTO 
OsteoBiol GTO toimii kaksivaiheisesti: Luumatriksi ja TSV-
geeli muodostavat ainutlaatuisen yhdistelmän luusiirteen 
stabiloimiseksi
Osteobiol GTO sisältää TSV-geelillä, jolla saadaan mekaaninen sta-

bilaatio GTO -rakeisiin materiaalin käytön alkuvaiheessa. TSV-geeli 

hajoaa parissa päivässä eikä häiritse meneillä olevaa regeneraatio-

prosessia. TSV-geeli on huoneenlämmössä geelimäinen; se ei kovetu 

mutta pitää GTO-rakeet kiinteänä, nuoskalumimaisena ja erittäin 

hyvin muotoiltavana massana. 

OsteoBiol GTO:n ominaisuudet
Osteobiol GTO on sekoitus porsaan kollageenipitoista hohka- ja 

kortikaaliluuta. Raekoko on 0,4–1 mm:n välillä, kun nämä sekoite-

taan TSV-geeliin. TSV-geeli koostuu heterologisesta I- ja III-tyypin 

kollageenigeelistä, tyydyttämättömistä rasvahapoista ja veteen 

laimennetusta synteettisestä kopolymeeristä. 

Osteobiol GTO on asteittain hajoava ja erittäin osteokonduk-

tiivinen luukorvike. Rakeiden sisältämä kollageeni edesauttaa ve-

rihyytymän kehittymistä ja sitä seuraavaa luusolujen korjaus- ja 

rakennusvaiheen toimintaa. Näiden ominaisuuksien tuloksena 

nähdään erinomainen uudisluun muodostuminen ja volyymiltaan 

riittävän siirteen syntyminen. Luutumisen jälkeen implantointi on 

turvallista.

Ominaisuudet lyhyesti: 

• materiaalin alkuperä on porsaan hohka- ja kortikaaliluun seos

• materiaalin kollageeni; GTO:n eläinperäinen kollageeni on 

säilytetty

• fyysinen muoto; esikostutetut rakeet ja TSV -geeli, jotka yhdes-

sä muodostavat sitkon massan

• materiaalisuhde on 80 % luurakeita ja 20 % Osteobiol  

TSV-geeliä

• raekoko valmiissa tuotteessa: 0,6-1mm

• luutumisaika noin 5kk

• pakkauskoot: ruisku 0,5cc ja 2,0 cc

Uutta!

OsteoBiol GTO:n käsittely
GTO on saatavana kahdessa eri ruiskukoossa 0,5 cc ja 2,0 cc. 

GTO on heti valmis käyttöön, se on esikostutettu ja helposti appli-

koitavissa puutoskohtaan.  Tarvetta potilaan oman luun keräämi-

seen ei ole, eikä GTO:ta tarvitse sekoittaa vereen tai suolaliuokseen. 

Tämä jouduttaa toimenpidettä ja samalla vähentää merkittävästi 

patogeeniriskiä leikkausalueella. Osteobiol TSV -geeli tekee mate-

riaalista parhaan mahdollisen sitkeän massan ja täten helpottaa 

materiaalin vientiä puutoskohtaan jähmettäen siirteen uskomat-

toman hyvin. 

Kliiniset indikaatiot
OsteoBiol GTO:ta voidaan pitää universaalina biomateriaalina. Se 

on helposti applikoitavissa kaikkiin luupuutostyyppeihin yhdessä 

Osteobiol Evolution -kalvojen ja Osteobiol Lamina -luulevyjen kans-

sa. Sitkeän konsistenssin ansiosta horisontaalinen luunlevennys on 

erityisesti indikoitu GTO:lle. Näin esimerkiksi ns. kahden seinämän 

defekteissä, joissa harjanne on resorboitunut ja poistokuopan kor-

jauksissa, joissa bukkaaliluu on pitkälle menetetty. 

teksti ja kuvat: Tecnoss / Implant House
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Helppo 
TurvallinenHelppo 

Turvallinen

ohjautuva

tehokas

säästävä

1700 e
*1370,96 e

Täydellinen pari
onnistuneeseen juurikanavapreparointiin

32892 Dual Move & Dual Pex Kit

Johdoton endomoottori Elektroninen apexmittari

The Endo DNA

Coltene 
Micro-Megalta

868 e
*700 e

Endo Ultra
Juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori  

juurikanavan huuhteluaineiden aktivointiin  ennen  

juurikanavan täyttöä. Ultrasonic-teknologia, 40 000 HZ  

värähtely irrottaa biofilmiä, poistaa  tukkeumat tubuluksista, 

 parantaa huuhteluaineiden tunkeutumista  

ja alentaa bakteeritasoa. 

30560 Endo Ultra Activator Kit: käsikappale ja 

 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä, suojapusseja, 

 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi.

Yksi NiTi-neula, pyörivä liike, C.Wire-lämpökäsitelty
• esitaivutettava, kontrolloitu muisti

• säilyttää juurikanavan kaarevuuden

• sopii kaikenlaisiin kanaviin

Joustava, silti erittäin tehokas, tuo debriksen ylös kanavasta 
 

Yksinkertainen protokolla
• suoraan alaspäin suuntautuva liike, kunnes  

työskentelypituus on saavutettu

• pyörivä liike

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

• koko 25, koonisuus 06 

One Curve
Vain yksi instrumentti juurikanavan muotoiluun

* Arvonlisäveroton hinta
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37 e
*29,84 e

120 e
*96,77 e

MTA:lla on saavutettu erinomaisia hoitotuloksia sen kudosystä-

vällisyyden ja bioyhteensopivuuden ansiosta. Sitä on käytetty niin 

perforaatioiden kattamiseen kuin retrogradisten täytteiden tekoon 

juurenkärjen resektioissa. 

Sealeria on sen sijaan pitkään pidetty tavanomaisen juuren-

täytteen ”heikkona lenkkinä”. Preparoidut kanavat on erilaisilla 

kondensaatiotekniikoilla pyritty saamaan täyteen guttaperkkaa, 

jolloin sealerin osuus jäisi mahdollisimman pieneksi.

Biokeraamisten sealereiden ideana on tehdä juurentäytteestä 

kokonaisuutena kudosystävällisempi ja tiiviimpi. MTA-Fillapex 

vapauttaa kalsiumioneja tarjoten erinomaisen bioyhteensopivuu-

den. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa juurikanavan 

kärki on esim. potilaan nuoren iän tai juurikanavan ylipreparoin-

nin takia avoin. 

MTA-Fillapex on ominaisuuksiltaan antibakteerinen korkean 

pH:n ansiosta ja hieman laajeneva, jolloin juurentäytteestä tulee 

tiivis ja sekundaarista infektoitumista hylkivä. Se sitoutuu gutta-

perkkaan ja dentiiniin eikä liukene kudoksen kosteuden vaikutuk-

sesta pois.

MTA-Fillapex – biokeraaminen sealer

MTA-Fillapex on kahdesta pastasta sekoittuva tasalaatuinen ja hel-

posti guttaperkkanastalla kanavaan vietävä sealer. Sen ominaisuu-

det mahdollistavat todella yksinkertaisen "single cone"-tekniikan, 

eli juurentäytettä ei käytännössä tarvitse kondensoida tiivistysnas-

toilla, vaan MTA-Fillapex ikään kuin sementoi guttaperkkapäänas-

tan paikoilleen. Röntgenkontrasti on melko hyvä, joten kulkeutumi-

sen kanavarakenteen haaroihin erottaa täyttökuvassa. Hampaan 

värjäytymistä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä radio-opasiteetti 

on saavutettu värjäämättömällä volframaatilla.

Kokonaisuutena MTA-Fillapex tuo juurentäytteen tälle vuositu-

hannelle yhdistäen MTA:n kudosystävällisyyden ja yksinkertaisen 

yhden nastan tekniikan. Se sekoittuu kätevästi kahdesta pastasta 

ja on helposti käsiteltävää.

Teksti: Jussi Furuholm, EHL 

Kariologia, endodontia

MTA Fillapex
Biokeraaminen juurikanavasealeri

Korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistuvuus. Täyteaine  

hakeutuu erinomaisesti myös juurikanavan sivukanaviin. 

Sisältää kalsiumioneja, jotka edesauttavat dentiinin kasvua. 

Työskentelyaika 23 min ja lopullinen kovettumisaika 130 min. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

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

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

* Arvonlisäveroton hinta
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*109,67 e
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TARJOUS
EndoEze MTAflow 
Osta MTA Flow intro kit 2 g  +  2 ml  (33707), 

saat 20 kpl NaviTip 2 g kärkiä kaupan päälle.
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– 20 % 
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Glitter-eläimet
36301 Lelulajitelma 

 Glitter-eläimet, 96 kpl

Pyyhekumieläimet
36302 Lelulajitelma 

 Pyyhekumieläimet, 60 kpl

Liskot
36303 Lelulajitelma 

 Liskot, 100 kpl

Maatilan eläimet
36304 Lelulajitelma 

 Maatilan eläimet, 100 kpl

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

Sempercare Nitriili PF S
Steriili tutkimuskäsine 

pieniin kirurgisiin toimenpiteisiin. Valmistettu 100 % 

synteettisestä materiaalista. Kestävä tutkimuskäsine 

suojaa potilasta ja käyttäjää infektioilta ja viruksilta. 

Ei sisällä luonnonkumia – sopii 1-tyypin 

allergikoille. Hyvä kemikaalien kestävyys. 

Läpäisemättömyys: AQL 1,5. Puuteriton. 

Väri: sininen. 

Tukkupakkaus 50 paria, pakattuna 

steriloituun paripakkaukseen.

Pakkauskoko: 1 pari. Koot: S, M, L

Steriili vaahtomuovityyny 

Steriili, kertakäyttöinen vaahtomuovityyny neulatelineeseen. 

Halkaisija noin 5 cm, paksuus noin 5 mm. Pakkauksessa on 30 kpl 

steriilisti pakattuja vaahtomuovityynyjä.

31299  Steriili vaahtomuovityyny pyöreä Alan, 30 kpl
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

Uutta!

Uutta!

IrriFlex 
Steriili huuhtelukärki  
juurikanavien huuhteluun
Valmistettu pehmeästä polypropeenista.  

Huuhteluaukot kärjen molemmin puolin.  

Kapeneva muoto vastaa juurikanavan  

anatomiaa. Sopii kaikkiin standardeihin  

Luer-Lock-ruiskuihin. Kärjen pituus 27 mm,  

30G, koonisuus 4 %.

30399 IrriFlex, huuhteluneula 30G,  

 steriili, 40 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

TuttiFrutti
Nitriili tutkimuskäsine  

Pakkauksessa 96 kpl, 24 kpl x väri:  

pinkki, lime, oranssi ja keltainen.

30581 TuttiFrutti XS, 4 väriä

30582 TuttiFrutti S, 4 väriä

30583 TuttiFrutti M, 4 väriä

30584 TuttiFrutti L, 4 väriä 

TULOSSA
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Liukupolun tekeminen kuuluu oleellisena osana juurihoitoon. Sen 

tarkoituksena on muodostaa esteetön reitti kanavan suuaukolta 

apexiin asti niin, ettei preparoidessa synny porrasta, instrumentin 

katkeamista tai tukkeumaa. Käyrissä juurikanavissa, joita on var-

sin merkittävä osa kanavista, preparointipituuden mittaus ennen 

liukupolkua on syytä aina tehdä hieman taivutetulla käsineulalla. 

Lisäksi teräsneulan kärjen taivuttaminen voi olla tarpeen jo muo-

dostuneen portaan ohituksessa. 

Teräsneulan tarkkaan taivuttamiseen on nyt saatavilla siihen 

suunniteltu instrumentti Laschalilta. Pihtimäisellä instrumentil-

la taivutuksen voi tehdä haluamallaan jyrkkyydellä, ja sen avulla 

mutkaa voi tarvittaessa myös suoristaa.

Juurihoidettaessa yläposkihampaita pienten käsineulojen vienti 

kanaviin voi joskus olla yllättävän hankalaa ja työlästä. Tässäkin 

instrumentin kärjen taivuttaminen helpottaa työskentelyä. Kui-

tenkin joissain tapauksissa, jos esimerkiksi suun avaus on kovin 

rajoittunut, käsineulaa voi taivutettunakin olla vaikea saada vietyä 

tarkasti kanavaan. 

Tätä helpottamaan Laschal on suunnitellut 90AHF/L-viejät. 

Niillä käsineulasta saa napakan otteen haluamassaan kulmas-

sa, ja niiden kapea varsi mahdollistaa viennin hyvinkin vähäisellä 

suun avauksella. Viejien erittäin kevyen rakenteen ansiosta tun-

tuma instrumenttiin on erinomainen, joten niitä voi käyttää myös 

käsineulalla preparointiin.

Ompeleiden poistaminen ei aina ole kivutonta ja helppoa, eten-

kään jos ne ovat hautautuneet limakalvon pinnan alle. Laschalin 

N-4CXF-saksilla ompeleet voi katkaista näppärästi ja atraumaat-

tisesti: ne painetaan suljettuna ompeleen syvyyteen, avataan ja 

katkaistaan ommel. Saksien höyhenenkevyet joustavat varret 

tekevät käsittelystä tarkkaa ja vaivatonta. Potilaatkin arvostavat 

hellävaraista toimintaa.

Laschalin instrumentit ovat erittäin korkealaatuisia, kevyitä ja 

silti kestäviä. Näin ollen ne sopivat loistavasti päivittäiseen käyt-

töön endodontisissa ja pienkirurgisissa toimenpiteissä.

Laschal-instrumenteilla lisämukavuutta 
työskentelyyn

Teksti: Jussi Furuholm, EHL 

Kariologia, endodontia

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.

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. 

Ohje: Vie kärjet suljettuina kudoksen ”sisään”, 

avaa kärjet ja katkaise näkyviin tullut ommel. 

30356  Ommelsakset SofTouch N-4CXF

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

Välittää käsineulan tuntuman 

käteen kanavan suuta etsittäessä. 

Helppo Thumlok-lukko.  

Käsineula voidaan kääntää 270° mesiodistaalisesti. 

Helppo pääsy vaikeisiin kanaviin esim. yläleuan 

mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys 

peililleja mikroskoopille, sormet eivät tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti

N-4CXF-saksilla ompeleet  

voi katkaista näppärästi ja  

atraumaattisesti.

* Arvonlisäveroton hinta
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MSP-1F  |  Periotomi, 
sahalaitainen, suora ja taivutettu
Toinen pää suora ja toinen pää taivutettu 50°. 

Sahataan kudoksen ja ligamenttien läpi ylös-alas-liikkeellä. 

Joustavat kärjet, eivät mene rikki. Sahalaitaiset leikkaavat kärjet 

eivät tylsy. Vähemmän vuotoa, vähemmän vahinkoa kudoksille. 

Parempi ja nopeampi paraneminen.

301253  Periotomi, sahalaitainen, 1F, suora/taivutettu

7-10RL/TL |  Neulankuljettaja & sakset, suora
Neulankuljettaja ja sakset samassa. Kovametalli- 

kärjet. Pitää tukevasti kaikenkokoiset neulat. 

Kätevä Thumlok-lukko. 

301255 Neulankuljettaja/sakset, 18,5 cm, suora

Corn  |  Ommelatula, suora
Timanttikärjet tarttuvat kudokseen ja ohjaavat neulan  

kulkua ompelemisen aikana.

301256 Ommelatula Corn, 16 cm, suora

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

Yksiosainen peukalolla avattava Thumlok-automaattilukko. 

Pitää varmasti kiinni eri paksuiset ja muotoiset neulat 

taivuttamatta niitä,  ei aukea vahingossa. Ei liitoskohtaa 

varressa, mihin lanka jäisi kiinni solmittaessa. Sopii sekä 

oikea- että vasenkätisille

35577  Neulankuljetin Universal suora  17,5 cm

HAF/90  |   Abutmenttipihti
Abutmenttipihti pitää paranemisabutmentit ja komponentit 

paikoillaan ja stabiloi ne asettamisen aikana. Universaali, 

sopii kaiken merkkisille ja muotoisille abutmenteille.

35579 Abutmenttipihti 

75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkennet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet, jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanavainstrumentti Steiglitz

45-SL  |  Poistopihti Raptor 45,
juurensirut ja nastat
45°:n kulma. Erittäin kevyt, kapeat kovametallikärjet, 

joissa  vahva pito ja nostovoima. 

301251  Poistopihti Raptor 45, juurensiru/nastat 

75-SPL  |  Poistopihti Raptor 75,
juurensirut ja nastat
75°:n kulma, pituus 16 cm. Erittäin kevyt, kapeat 

kovametallikärjet kärjet, joissa  vahva pito ja nostovoima. 

301252  Poistopihti Raptor 75, juurensiru/nastat

* Arvonlisäveroton hinta

MSP-2F |  Periotomi, 
sahalaitainen, taivutettu 
Taivutettu 50°, toinen pää vasemmalle, toinen oikealle.

301254 Periotomi, sahalaitainen, 2F, taivutettu



TM
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instrumentit XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit
Pro Thin -instrumenteissa on ohuempi terä ja kevyempi varsi, jotka lisäävät tuntoherkkyyttä 

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

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

sekä tiukkoihin hammasväleihin.

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

Ne sekä vaihtovarret ja kiristimet löydät 

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

EagleLite-vaihtovarsi, useita värejä.

Esittelyssä 
Hammaslääkäripäivillä  
Hyödynnä tuleva 
messutarjous!

Instrumenttisetit
38862  Double Gracey -kyrettisetti, 2 kpl

38863 Double Gracey mini -kyrettisetti, 2 kpl

39646 Golden Eagle Kit -sirpit, 2 kpl

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

38862

38863

39646

* Arvonlisäveroton hinta
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Luxator® P-sarja
Luxator P -instrumenttien ohut varsi mahdollistaa kynäotteen käytön sekä hyvän 
tuntoherkkyyden hampaalle. Titaanipäällysteinen, ohut ja terävä kärki vähentää 
kitkaa sekä katkaisee tehokkaasti parodontaaliligamentit. 

Bio tuotteet
20% alennus

Hygovac® Bio

Bio Cup

Hygoformic® Bio

Osta yksi Luxator P -Kit ja saat veloituksetta yhden 
PractiPal mini -instrumenttikasetin

TARJOUS

TARJOUS

Tule tutustumaan tämän sivun uusiin 
tuotteisiin Hammaslääkäripäivillä  

Hammasvälineen osastolle



Älä riko adapteriasi, vaan käytä 
alkuperäisiä laadukkaita kertakäyttökärkiä! 

Hyödynnä loppuvuoden tarjous 

26 Marras-joulukuun EXTRA     |  2019  |   HAMMASVÄLINE  |

Uutta!

>  100 %  –  valmistettu täysin kompostoituvista materiaaleista

>  100 %  –  käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja valmistuksessa

>  100 %  –  valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista

>  matala hiilijalanjälki

Turvallista ympäristölle ja potilaalle.

Osa tämän päivän hygieenistä hammashoitoa.

NATURES TIP   
Biohajoava kertakäyttöinen ilma- ja vesiruiskun kärki

HP-malli: pituus 65 mm, 2 ilmakanavaa. 

Original-malli : pituus 95 mm, 4 ilmakanavaa.

Pakkauskoot 200 kpl ja 1 000 kpl. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100.

   TARJOUS     1    

1 000 kpl  +  200 kpl  

 
  TARJOUS     2    

1 000 kpl  +  adapteri  +  o-rengassetti 

   TARJOUS     1    

1 500 kpl + 250 kpl  

 
  TARJOUS     2    

1 500 kpl +  adapteri  +  o-rengassetti 

CRYSTAL TIP     

Se aito ja alkuperäinen 

kertakäyttöinen 

ilma- ja vesiruiskun kärki

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

huollon edullisesti.  Tilaa ilmainen instrumenttien  huoltopussi j

a lähetä adapterisi meille huollettavaksi 5 kpl/pussi.  

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, p. 010 588 6100 tai 

huollosta, p. 010 588 6300.

Hyödynnä loppuvuoden tarjous

Suojele ympäristöäsi.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi!

* Arvonlisäveroton hinta
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Valmistettu 
Ruotsissa 
aurinko- 
energialla

Sokeriruoko 
ja risiiniöljy

TePe GOOD™  
hammasharja

• Valmistettu uusiutuvista  
 raaka-aineista
• Hammasharjat on  
 saatavana neljässä  
 eri värissä
•  Kolme eri kokoa:  
 Regular,  
 Compact ja  
 Mini (0–3 v.)

www.tepe.com/good

A
D

19
21

8
0

F
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BUFF®  
Professional 
Päähineet terveydenhuollon  
ammattilaisille

Terveysalan ammattilaisille suunniteltu 

erittäin joustava työ päähine, joka pitää 

hiukset poissa silmiltä sekä tutkittavas-

ta  kohteesta, ja tuo mukavuutta työhön. 

Suositeltava osa päivittäistä työvaa-

tetusta jokaiselle terveyshuollossa 

toimivalle. Uusiomateriaalia – 

valmistettu kierrätettävistä 

muovipulloista. 

Duni   
Kertakäyttötarjotin 

Pahvinen tarjotin  

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

Humble Brush 
Hammasharjat ja  
hammasväliharjat 

Varsi on valmistettu 100 %  

biohajoavasta bambusta. 

Sekä harjassa että hammasväli- 
harjassa 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 valmistettu 100 %:sti kierrätys- 
materiaaleista. 

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 instru- 

mentille, 3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle  

tai fluorille. Mitat: 28 x 18 cm. 

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl

37102 Muovipikari Bio-Cup, 20 cl, 50 kpl
 

Uutta!

* Arvonlisäveroton hinta

TrollByte Kimera gc
Filminpidin

Tehdastilauksena saatavana  

uusiutuvista  raaka-aineista 

valmistettu TrollByte  
Kimera GC -filminpidin 

kuvalevyille tai sensoreille. 

Lisätiedot   
asiakas palvelustamme  
p. 010 588 6100



28 Marras-joulukuun EXTRA   |  2019   |   HAMMASVÄLINE   |

125 e

*40,32 e
50 e

*64,52 e
80 e

*20,16 e
25 e

*5,32 e
6,60 e

*40,32 e
50 e

Vaivatonta ja turvallista 

hampaiden valkaisua 

kotikäyttöön

Helppo valkaisukonsepti! 
Helppoa ja turvallista hampaiden valkaisua hammashoidon 

ammattilaiselta potilaalle kotikäyttöön. Kaikki samassa pakkauksessa.  

Ota vain jäljennös, niin hoidamme puolestasi loput ja potilaasi saa 

ohjeittesi mukaisen valkaisupaketin.

Pakkaus sisältää 

• henkilökohtaiset valkaisulusikat

• 4 x 2,5 ml valkaisugeeliä  

(10 % tai 16 % karbamidiperoksidi)

• säilytysrasia valkaisulusikoille  

sekä selkeät käyttöohjeet

Tilaa vastaanotollesi 
veloituksetta 
mainosmateriaalia!
30866   Lahjakortti, young, 1 kpl

30867   Lahjakortti, senior, 1 kpl

30868   Juliste 1, young, A3, 1 kpl

30869   Juliste 2, senior, A3, 1 kpl

30870   Potilasesite, 1 kpl

30871   Teline esitteelle, 1 kpl

Healthy Smile

Tilaukset ja lisätiedot 
asiakaspalvelustamme 

p. 010 588 6100

Whiteness RM
Kemiallinen ja mekaaninen 6 % suolahappotahna, joka 

sisältää piikarbamidiä. Poistaa pinnallisia  

muutoksia. Käytettävä kofferdamia.

31450 Hankaustahna, 2 g, 1 kpl

Lusikkalevy
1  mm paksuiset levyt valkaisulusikoiden tekoon. 

Pyöreän muotoinen.

31454 1 mm, pyöreä, 2124, 5 kpl

Säilytysrasia 
valkaisulusikalle
Säilytysrasia valkaisulusikalle.  

Pakkauksessa 10 kpl tummansinisiä rasioita.

31457 Säilytysrasia, tummansininen, 10 kpl

Vastaanottovalkaisuun

Kotivalkaisuun

Whiteness Perfect
Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

Säilytys huoneenlämmössä. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml.   

Sisältää kaliumnitraattia ja fluoria.  

Käyttö: Whiteness Perfect 16 %  3–4 h/päivä. 

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

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

White Class PF 
Viskoosi geeli, vettä yli 20 %, fluoria  sekä kaliumnitraattia 

ja kalsiumia, ehkäisee viiltelyä. Tunti päivässä riittää  

hyvään tulokseen.  

Pakkauksen 4 ruiskua riittää 8–12 päivän käsittelyyn. 

30336 White Class PF 6 %, 4 x 3 g annostelukärjet 4 kpl ja lusikkakotelo

* Arvonlisäveroton hinta
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Uutta!

35 e
*28,22 e

215 e
*173,39 e

39 e
*31,45 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 mahdol- 

listaa kalvon muodostumisen hampaan pinnalle lyhyellä kuivu-

misajalla. Sisältää fluoridia, mikä vähentää postoperatiivista sen-

sitiivisyyttä. 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 vähen-

tää sensitiivisyyttä. Neutraali pH. Vapauttaa fluoridia, mikä  

vähentää postoperatiivista sensitiivisyyttä. Korkea viskosi- 

teetti ja tahmea koostumus – helppo levittää ja pysyy lusikassa 

käsittelyn aikana.

30281 Poladay Mini Kit, valkaisuaine 

 kotikäyttöön, 4 x 1,3 g

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 sekoitus-

ta. Turvallista valkaisua vain 30 minuutissa. Neutraali pH.  

Kaliumnitraatti vähentää sensitiivisyyttä. Hoidettava alue on 

eristettävä iensuojalla.

30282 Pola Office+ Patient Kit, valkaisuaine 

 vastaanottokäyttöön, 1 pkt

Keski-Euroopassa suositut  
POLA-valkaisuaineet 
saat nyt myös Hammasvälineestä

HELPPOA ! Ei tarvita 
valkaisulusikoita!

* Arvonlisäveroton hinta

2 + 1  2 + 1  2 + 1  
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*59,68 e
74 e

*60,58 e
75 e

*56,55 e
70 e

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

minttu tai regular, valintasi mukaan, saat lisäksi yhden  

Opalescence PF -refillpakkauksen kaupan päälle  

(edullisin veloituksetta).

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

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

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

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

3 + 1
Enamelast Walterberry 
Osta 3 ruiskupakkausta Enamelast Walterberry -fluorilakka 

2 x 1,2 ml tai 20 x 1,2 ml, saat lisäksi yhden samanlaisen  

pakkauksen veloituksetta.

39446     Enamelast Walterberry -fluorilakka 5 %,  2 x 1,2 ml

39447     Enamelast Walterberry -fluorilakka 5 %,  20 x 1,2 ml

 

3 + 1
Enamelast unidose  
Osta 3 annospakkausta Enamelast unidose -fluorilakka 

50 x 0,4 ml valintasi mukaan, saat yhden samankokoisen  

pakkauksen veloituksetta.

30729     Enamelast-fluorilakka 5 %, Bubble Gum, 50 x 0,4 ml

30730     Enamelast-fluorilakka 5 %, Cool Mint, 50 x 0,4 ml

30731     Enamelast-fluorilakka 5 %, Orange Cream, 50 x 0,4 ml  

30297   Enamelast-fluorilakka 5 %, Caramel, 50 x 0,4 ml

39448 Enamelast-fluorilakka 5 %, Walterberry, 50 x 0,4 ml

Ultradent

* Arvonlisäveroton hinta
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*15,32 e
19 e

Uutta! Uutta!

35 e
*28,23 e

18,50 e
*14,92 e

13 e
*10,48 e

Bollé Safetyn 
Korkealuokkaiset suojalasit

Bollé Safety on ranskalainen työkäyttöön  

suunniteltujen korkealuokkaisten silmiensuojainten valmistaja.  

Laaja valikoima, kestävät materiaalit, viimeistelty tuote.

IRI-s Dioptre 
Vahvuuksilla olevat suojalasit   
+1,5, +2,0, +2,5 ja +3,0

Eri kasvomalleille täydellisesti  

istuvat suojalasit kirkkailla  

diopterilinsseillä. Mahdollistaa samanaikaisesti tehokkaan  

silmiensuojauksen ja lukemisen sekä lukemista vaativien  

mittalaitteiden käytön. Erittäin laajalti silmät suojaava rakenne. 

310100  Bolle Safety IRI-s Dioptre +1,5 kirkas,  1 kpl

310101  Bolle Safety IRI-s Dioptre +2,0 kirkas,  1 kpl

310102  Bolle Safety IRI-s Dioptre +2,5 kirkas,  1 kpl

310103  Bolle Safety IRI-s Dioptre +3,0 kirkas,  1 kpl

Akervall

Sova 
Sova purentakisko tarjoaa nopean ja tehokkaan suojan  bruksismia 

ja hampaiden yhteen puremista vastaan. Sova on  mahdollista 

muokata parissa minuutissa täydelliseen muotoon, jolloin potilas 

saa välittömästi avun. 

Purentakiskon paksuus on vain 2,4 mm, joka takaa täydellisen istu-

vuuden ja  käyttömukavuuden  potilaalle.  Materiaali on polymeeriä, 

jota voidaan muokata  uudelleen  vähintään 20 kertaa. Patentoitu 

muotoilu rei'ityksineen ja vaimennus vyöhykkeineen johtaa ham-

paisiin kohdistuvia voimia pois. 

Sova purentakiskoa käytetään hammaslääkärin tai suu hygienistin 

antamien ohjeiden mukaan (kuitenkin enintään 100 päivän ajan). 

Säilytä Sova kisko säilytysrasiassa ja puhdista pehmeällä ham-

masharjalla haaleassa noin 38 asteisessa vedessä. Puhdistaminen 

kuumassa vedessä saattaa vaikuttaa 

purenta kiskon istuvuuteen.

37285 Purentakisko SOVA 2,4 mm, 1 kpl

32897 Puhdistussuihke SOVA Fresh, 60 ml

37286 Säilytysrasia SOVA purentakiskolle, 1 kpl

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

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

* Arvonlisäveroton hinta

|  Purentakisko
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Oikomishoitoon

Mini Sprint II
Nikkelivapaat braketit 

Roth ja MBT, 018" tai .022" uralla, koukulla tai ilman

Mini Sprint II -braketit ovat jatkossa saatavana myös 10 kpl pusseissa. 

 

Valitaksesi haluamasi braketit kullekin hampaalle, sekä mahdolliset koukulliset 

vaihtoehdot, ole yhteydessä Eijaan, p. 050 310 8560 tai Marikaan,  

p. 045 7881 5192, niin laitamme sinulle vaihtoehdot sähköpostina. 

Muistathan, että Forestadentilta saat myös nikkelittömät etsattavat bukkaalituubit.

Muistathan, että Hammasväline ja Forestadent 

hyvittävät vanhasta varastostasi, kun vaihdat 

Forestadentin Dura-Fit-renkaisiin. 

Forestadent tekee tuubien hitsauksen laserilla 

kellon tarkkuudella veloittamatta siitä erikseen. 
 

Näitä DuraFit-rengasvaihtoja on tehty jo lukuisiin suomalaisiin hoitoloihin ja 

palaute on ollut hyvä. Käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä DuraFit-renkaisiin, niiden 

istuvuuteen, muotoiluun, mataluuteen ja toimivuuteen.

Valmistajien brakettien tuotannosta noin 

90% on .022”-uralla, ja kansainvälisillä lu-

ennoilla ja artikkeissa tiedot kaarista on 

poikkeuksetta laadittu vain .022”- uralle. On 

siis helpompaa käyttää .022-uran braketteja. 

Viimeisen vuoden aikana 3 eri kansainvälistä 

luennoitsijaa, Björn Ludwig, Ravinda Nanda 

ja Doming Martin ovat kertoneet käyttävän-

sä Forestadentin Sprint-perheen braketteja. 

Niistä uusinta teknologiaa ja muotoilua 

edustaa Mini Sprint II. Tämä braketti on 

myös ohjelmoituna eri valmistajien suun-

nitteluohjelmiin (Onyxsoft, 3Shape). Sprint-

brakettien pohjan hyvä istuvuus hampaille 

on tutkimuksen tulosta, valmistus saksa-

laisella tarkkuudella, ja niiden pysyvyys on 

alan parasta. 

Mitä, jos 
siirtyisit käyttämään 
maailmalla  
yleisintä .022”-uraa?

Nyt on hyvä aika vaihtaa brakettivalikoima

DuraFit-vaihtotarjous

   TARJOUS    1    

Osta 16 casea (20 kp/case) MiniSprint II 
braketteja  793,60  e(*640 e),  
saat kaupan päälle  4 casea veloituksetta.

   TARJOUS    2    
 
Osta 40 casea (20 kp/case) MiniSprint II
braketteja  1 984 e (*1 600 e), 
saat kaupan päälle  10 casea veloituksetta.

HUOM! Nämä MiniSprint II -tarjoukset  
ovat voimassa  20.12.2019 asti.

Tutustu ! 
Kokeile!

* Arvonlisäveroton hinta
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american orthodontics 

HUOM! Nämä tarjoukset ovat voimassa 20.12.2019 asti.

Laadukkaat braketit  

   TARJOUS     1    

Osta 20 potilaan Master- tai Mini-Master-braketit (400 kpl) Roth, MBT ja Ricketts, 
992 e  (*800 e), saat lisäksi valintasi mukaan 3 pakkausta TANZO CuNiTi-kaaria 
stoppareilla.

Master | Mini Master
Metallibraketit  Roth-, MBT- ja Ricketts-asteilla, 
.018- että .022-uralla, koukuilla tai ilman 

Master- ja Mini-Master-brakettien pohja verkon alla on karhennettu, 

mikä lisää kiinnityspintaa ja pysyvyyttä 41 %. Verkko on 80 gauge 

-vahvuista, joten kaikki kiinnitysaineet pääsevät verkon alle. 

Nämä laadukkaat Ametican Orthodonticsin kirurgisesta teräksestä 

valmistetut viimeistellyt braketit ovat monilla vastaanotoilla 

jo käytössä ja erinomaisesti toimiviksi havaittu. Molemmissa 

malleissa tilaa kahdelle ligatuuralle. Mini-Masterit on ohjelmoitu 

suunnitteluohjelmiin.

   TARJOUS     2

Osta 40 potilaan Master- tai Mini-Master-braketit  (800 kpl)   
1 984 e (*1 600 e), saat veloituksetta leukamallit, joissa Mini-Master-braketit. 

* Arvonlisäveroton hinta



34 Marras-joulukuun EXTRA     |  2019  |   HAMMASVÄLINE  |

Oikomishoitoon

96,24 e
*77,60 e

96,24 e
*77,60 e

Nola 
Suunaukipitäjä ja sylki-imu

Pitää hyvin kielen pois toimenpidealueelta. Sopii 

erinomaisesti pitkäkestoisiin hoitosessioihin, kuten CEREC- 

ja implanttihoitoihin sekä kirurgisiin toimenpiteisiin.

40261 NOLA Dry Field 300-400, 

 S-kokonaisuus, 1 kpl

40262 NOLA Dry Field 300-401, 

 L-kokonaisuus, 1 kpl

Haluatko tietää lisää  oikomishoidon tuotteista? 

Soita meille p. 010 588 6600

<< myyntipäällikkö Eija Haltsonen, 

p. 050 310 8560

eija.haltsonen@hammasvaline.fi

myyntispesialisti Marika Saarinen  >> 

p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi

OrthoDots
Yksittäispakattu silikonityyny
brakettien päälle 

OrthoDots-silikonityynyt helpottavat oikomiskojeiden käytöstä 

aiheutuvaa ärsytystä. Materiaalina lääkinnällinen silikoni, joka 

on läpikuultavaa ja pysyy vahaa paremmin paikallaan myös 

syömisen ja juomisen ajan. Miellyttävä potilaalle ja helppo 

käyttää.  Yksittäispakattu silikonityyny on kätevä pitää mukana. 

Pakattu hygieenisesti ja soveltuu käytettäväksi sekä klinikalla 

että kotona. Pakkauskoot: 48 kpl ja 24 x 12 kpl

Käyttö: 

1.  Avaa yksittäinen suojapussi.

2.  Vain pakkauksen läpinäkyvällä, päällystetyllä puolella  

on liimapinta.

3.  Paina ja purista liimapuoli sen braketin päälle, joka  

aiheuttaa ärsytystä.  

american orthodontics 

Terveiset suositulta Björn Ludvigin Forestadentin 
kurssilta, joka pidettiin 11. lokakuuta 2019 Helsingissä 

* Arvonlisäveroton hinta



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! 
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Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

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

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.

KV_16_17_0484_REV0_Innovative-Ad-Tip-On_277x190mm_FIN.indd   1 06.10.17   13:5936 Marras-joulukuun EXTRA    |  2019  |   HAMMASVÄLINE  |

Hyödynnä  
instrumentti-

tarjous  
3 + 1

Master-sarja

4 + 1
Expert-sarja

1 100 e
*887,10 e

KaVo 
PROPHYflex 4 
Tehokas jauhepuhdistin
Helppokäyttöinen ja tehokas.

Kolme väriä: Lime, Flamingo tai Wave 

Valitse laite ja materiaalit erikseen tai osta  yhdistelmäpakkaus.  

PROPHYbox Prophyflex 4
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. 

* Arvonlisäveroton hinta



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

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. 

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.

Kokoa kätevä paketti!

BPR Swiss Super Port  tai

BPR Smart-Port Premium
+

kevyt ja vakaa kannettava potilastuoli 

Denta Chair 303 
  +
tehokas potilasvalaisin Sun Led

BPR Swiss Super Port 
Monipuolinen, tehokas kannettava hoitokone 

• 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.



Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot  

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Unic Line S

Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari

Tule tutustumaan!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin entistä parempi ja loistavasti 

nykyaikaiset vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S.

 
Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.
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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



1. 2. 3.
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Kuvantamiseen

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

+ SIDEXIS 4 + CEREC

INTEGROIDUT DIGITAALISET RATKAISUT 
TEHOKKAASEEN TYÖNKULKUUN 

ORTHOPHOS  SL

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

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.

DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO



3D Endo
Juurenhoitoviilat

CEREC Guide 2

SICAT Optisleep

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air

SICAT Function

3. 4.
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SUUNNITTELU + HOITO

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

SUUNNITTELU HOITO



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

Testaa 7.–9.11. 
Hammaslääkäripäivillä 
osastollamme 
kuinka nopea 
Primescan on 

OSALLISTU 
KISAAN 
ja voita!
Oral-B:n sähköhammasharja! 
Skannaa Primescanilla digitaalinen 

jäljennös 

joko itseltä tai kaverilta.  

Päivän nopein tulos palkitaan!
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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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Helppo, nopea ja digitaalinen – CEREC Ortho. Intraoraalijäljentämisestä 

aina lopullisiin oikomiskojeisiin, jokainen vaihe on intuitiivinen, eri vaiheisiin 

muokkautuva sekä mukava sinulle, hoitohenkilökunnalle sekä potilaillesi. 

> Erittäin tarkat kokoleuan skannaukset CEREC Omnicam- tai uudella  
Primescan -suukameralla, joka on nopea, tarkka ja helppokäyttöinen.  

> CEREC Ortho -ohjelmiston avulla jäljennökset ovat saatavilla välittömästi 

skannauksen jälkeen, ja integroitu mallien analyysi kertoo nopeasti kliinisen 

• Intaoraalijäljennös on nopea ja sen voi 

ottaa myös joku muu hammashoidon 

ammattilainen.

• Aina luotettava ja tarkka jäljennös  

ohjatun skannauksen ansiosta.

• Ergonominen käsiteltävä, puuteriton ja 

värillinen CEREC Omnicam- tai  

uusi Primescan-suukamera.

• Potilaasi säästyvät perinteisiltä jäljennös-

aineilta.

• Välitön hoidon arviointi sekä  integroitu 

mallien analyysi ovat osa skannausta ja 

säästävät sinun ja potilaittesi aikaa.

• Fyysisten mallien 3D-printtaus perinteisiä 

oikomiskojeita varten.

• Datan siirto hammasteknikolle, yhteis-

työohjelmistoja tai kolmannen osapuolen 

suunnittelua varten.

HELPPO: JÄLJENNÖS NOPEA: ANALYYSI DIGITAALINEN: MALLIEN SIIRTO

Saumaton 
mallien 
vienti

Oikomiskalvot

Fyysiset mallit

Uniapneakojeet

Linguaaliset 
oikomiskojeet

Retentiokiskot

Sementointi-
avustimet

Mallien vienti 
yhteistyö-
ohjelmiin

CEREC Ortho -ohjelma voidaan yhdistää myös lukuisiin oikomisen suunnitteluohjelmistoihin:

CEREC ORTHO

DIGITA ALINEN TYÖNK ULK U
informaation, jonka tarvitset optimaaliseen hoitoon. 

> Analyysin tekeminen on nopeaa ja helppoa, ja sen voi tehdä 

myös joku toinen hoitavasta henkilökunnasta, ja siitä tulee osa 

digitaalista jäljennöstä. 

> Voit keskittyä potilaaseen ja hoidon suunnitteluun ennen kuin 

tilaat hoitomenetelmän hammasteknikolta tai suoraan digitaalisesti 

eri valmistajilta.



paikkaushoito

implantologia

ortodontia  

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 

Alantis – potilaskohtaiset abutmentit 

mySimplant – suunnittelupalvelu tietokoneohjattua kirurgiaa varten 

Lisätiedot implantointipaketeista Olli Saarinen, p. 040 511 9520

Testaa 7.–9.11. Hammaslääkäripäivillä 

OSALLISTU KISAAN!
Voita Oral-B:n sähköhammasharja! 
Skannaa Primescanilla digitaalinen jäljennös 

joko itseltä tai kaverilta.  

Päivän nopein tulos palkitaan!
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*33,87 eOro clean plus |  Tehokas tiiviste 

laajavaikutteinen ja tehokas puhdistus- ja desin- 

fektioainetiiviste hammashoidon imulaitteistoille, 

sylkykuppeille ja amalgaamierottimille. Lyhyt  

vaikutusaika (5 min), täysin virusidinen 60 minu- 

utissa. Käytetään PÄIVITTÄIN imulaitteistojen 

puhdistukseen ja desinfiointiin. Estää mikro- 

organismien muodostumista ja ehkäisee  

biofilmin muodostumista.

32641 Oro Clean Plus, 2 l

32642 Oro Clean Plus, 5 l

Oro clean liquid | Erittäin tehokas tiiviste 

Erittäin tehokas puhdistustiiviste hammashoidon 

imulaitteistoille, sylkykupeille ja amalgaamierot- 

timille. Erinomainen puhdistusteho. Käytetään  

KERRAN VIIKOSSA imulaitteistojen perusteelliseen 

puhdistukseen.

32643 Oro Clean liquid, 2 l

32644 Oro Clean liquid -täyttöpullo, 5 l

Viruderm
Täysin virusidinen ja erittäin hellä  

sekä nopea käsien desinfiointiaine 

Käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen  

desinfiointiin. Tehoaa norovirukseen 15  

sekunnissa. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. 

Patentoitu koostumus auttaa ylläpitämään  

ihon kosteustasapainon ja se sopii kaikkein 

herkimmällekin iholle.

36310 Viruderm, pumppupullo, 500 ml

Tehokas! 

Välinehuoltoon

Tarjous voimassa 31.12.2019 saakka.

GREEN&CLEAN

IN
ST

RU
M

EN
TI

T

Osta 5 litran kanisteri  GREEN&CLEAN ID N -tiivistettä 
instrumenttien desinfektioon ja puhdistamiseen, 
saat porien desinfiointiastian kaupan päälle.  

GREEN&CLEAN ID N

veloituksetta!

+

Desinfi ointiainetiiviste instrumenttien, porien ja 
lääkinnällisten laitteiden desinfi ointiin ja puhdistukseen.

u taloudellinen 1 %:n käyttöliuos; 
5 litrasta tiivistettä saa 500 litraa valmista liuosta

u yksi tuote, joka sopii kaikille instrumenteille ja porille 
u erinomainen puhdistava teho
u laaja tehoalue: 

HBV, HIV, HCV, bakteerit, sienet, MRSA, tuberkuloosi
u voidaan käyttää myös ultraäänilaitteessa 

32670  Green&Clean ID N, 5 litraa

Tarjous voimassa 31.12.2019 saakka. 

uudet indikaattoritestit
ECS Ec Steam |  Indikaattoriliuskat

Väriä muuttava kemiallinen indikaattoriliuska. Indikaattori 

seuraa, että autoklaavin sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat 

olosuhteet (sterilointilämpötila ja aika) höyrysteriloinnin aikana.

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

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

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

ECS Bio-Check |  Itiöampulli

Biologinen indikaattori on  suunniteltu valvomaan  

erityisestiesityhjiö-höyrysterilointimenetelmiä  

121–134°C:ssa. 

32844  ECS Bio-Check, itiöampulli, 20 kpl

ECS Ec Steam Bowie&Dick Pack
Kertakäyttöinen testipakkaus 

Testi on suunniteltu tarkastelemaan 

epäsuorasti laitteen suorituskykyä  

steriloita vien materiaalien ollessa

kosketuksissa sterilointiaineen 

(höyry)  kanssa. Höyrysterilointi- 

sykleihin 134°C:n lämpötilassa 3,5 min ajan. 

32845 ECS Ec Steam Bowie&Dick Pack,  20 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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Melatherm 10
Desinfioiva pesukone kuivaustoiminnolla

Mikä tekee MELAthermistä ainutlaatuisen?

Aktiivikuivatus
• sisältää kuivauksen joka suojelee  instrumenttisi 

 ristiin kontaminaatiolta,  ruostumiselta ja  vahingoittumiselta

Integroitu dokumentointi
• CF-kortinlukija ja Ethernet-portti pesuprosessin luotettavaa 

dokumentointia varten

Pesukemikaalien annostelu
• automaattinen nestemäisten pesuaineiden  annostelu

• vakiovarusteena automaattisesti elvyttävä vedenpehmennin

Pesuaineet alasokkelissa
• pesuainekanisterit on integroitu jalusta kaappiin 

– tilaa säästävä ja siisti ratkaisu.

• koneen leveys 60 cm ja korkeus 82 cm, mahtuu 

pöytätason alle

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

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

• automaattinen ovi ja selkeä värinäyttö ohjelmien valintaan

• kammiotilavuus 22,6 litraa, tarjottimineen maksimi 9 kg instrumentteja  

ja maksimissaan 2,5 kg tekstiilejä 

•  esi- ja jälkityhjiö, 5 käyttöohjelmaa, 2 testiohjelmaa 

• ulkomitat: 45 x 50 x 68 cm

MELAstore-Tray ja -Box-tarjotinten

avulla hoidat kätevästi 

pesun + steriloinnin + instrumenttien 

säilytyksen käyttövalmiina. 

MELAstore-Tray: saat  12 x 
enemmän pesukoneeseen

MELAstore-Box: saat  4 x 
enemmän autoklaaviin

MELAstore-Tray 50    
MELAstore-Tray 100   

MELAstore-Box 100  

MELAstore-Box 200

MEtherm 50  |  Konepesuaine

Mieto, emäksinen pinta-aktiivisiin aineisiin ja entsyy-

meihin perustuva puhdistusaine (silikaattivapaa neste-

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

37261  MEtherm 50 -konepesuaine, 5 l

MEtherm 55  |  Neutralointiaine

Sitruunahappopohjainen neutralointiainepuhdistus-

tuloksen optimoimiseksi MELAthermissa.  

Annostus: 1–2 ml / l. 

37262  MEtherm 55 -neutralointiaine, 5 l

MEtherm 60  |  Huuhteluaine.

Huuhteluainetiiviste varmistamaan tahraton  kuivaus-

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

37263  MEtherm 60 -huuhteluaine, 940 ml

 

MEtherm-puhdistusaineet



50 Marras-joulukuun EXTRA    |  2019  |   HAMMASVÄLINE  |

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.  

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! 

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

KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUS

LEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

vastaanoton suunnittelu Millainen olisi sinun unelmiesi vastaanotto?

Hyödynnä 
Hammaslääkäripäivien 
tietoiskut! 
Lue lisää takasivulta, 

sivu 52
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Uutta verkkokaupassa!

Verkkokampanjat

ja tilaajille mm.
+  asiakaskohtaiset hinnat  

verollisina tai verottomina

+  pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+  tilausvahvistus sähköpostiin

+  myynnin chat-asiakaspalvelu

+ omat verkkokampanjat

kaupassa on...
+  tietoa tuotteista

+ paremmat hakutoiminnot

+ tarjous- ja uutuustuotteet  

selkeästi merkitty

+ tuotteisiin liittyviä youtube-videoita

+ vastaavat ja yhteensopivat tuotteet

Tarvitsetko 
tilaamisen 
yhteydessä 
enemmän 
lisätietoja? 
Kysy lisää ja avaa 
chat-palvelumme, 
avoinna ma-pe 
kello 8–16!

Onko sinulla jo tilaajatunnus? 
Saat sen kirjautumalla verkkokauppaan asiakasnumerollasi. Ohjeet kotisivuillamme 
www.hammasvaline.fi/verkkokauppa tai asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100

Verkkokaupan erikoiskampanjat löydät tuotekortilta. 

Kun tilaat, noudata oranssin palkin ohjetta 

tilausmäärästä, jotta saat kampanjaedun 

hyödynnettyä tilauksessasi. 

Esimerkki yllä: tilaa ohjeen mukaan 3 kpl, niin lisäksi 

saat automaattisesti 1 kpl  veloituksetta tavaratoimituksen mukana. 

OIVA Omavarasto   

Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu 

tilaus- ja varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijär-

jestelmä. OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja 

pienille. Voiko tämän helpompaa ja vaivattomampaa varaston-

hallintaa olla?

 
OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

>  se on nopea ottaa käyttöön
>  ei tarvita suuria investointeja tai laitteita 

>  sillä hallitset varastoa vain käytön ja tarpeen mukaan 
>  sillä minimoit virheet ja minimoit varastokulut 
>  vaivaton ylläpito 24 h ja inventointi helppoa

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi? 

Kysy meiltä, niin kerromme lisää:

ESPOO | Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

TAMPERE | Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686

KUOPIO | Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

OULU, LAPPI | Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Nopeasti ja helposti koko 
henkilöstösi käytössä.  

Järjestelmän oppii 3 minuutissa!Hammashoidon kokonaisratkaisujen toimittaja
Kalle Salmela, puhelin  050 310 8627 
kalle.salmela@hammasvaline.fi  
www.hammasvaline.fi
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Hammasvälineen kuukausitarjouslehden hinnat ovat nettohintoja sisältäen alv. 24 %. HUOMIO! Kylkiäisiä on rajoitettu määrä,  

ja ne eivät koske kirjallisia tarjouksia. Hammasväline Oy pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin valuuttakurssien, tuontimaksujen  

tai tehtaan hintojen muuttuessa.

Suunnitteletko vastaanoton perustamista? Pohditko, miten vastaanottotoiminnasta 
saisi kannattavampaa tai harkitsetko yrittajyydesta Luopumista? Kielokallio tarjoaa Lainopillista 

ja Liiketaloudellista tukea vastaanoton elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Tapaa Kielekallio Hammaslaakaripaivilla 7.-8.11.  
Torstaina 7.11. 
10-10.30 huone 211: Minustako Yrittaja? 
-tietoisku I Kielokallio ja Hammasvaline 
12.30-13 huone 211: Kuinka perustan 
vastaanoton? -tietoisku I Kielokallio ja 
Hammasvaline

Perjantaina 8.11. 
8:30-9 huone 211: Minustako yrittaja? -tietoisku I Kielokallio ja 
Hammasvaline 
klo 10 Areena-ohjelmalava: Hammaslaakari yrittajana - yrittajyydesta 
ja oman vastaanoton perustamisesta I Tiina Ojala, Kielokallion 
perustaja, KTT, OTM, LL. M. 
klo 11.30 Areena-ohjelmalava: Laaketieteesta liiketoimintaa -
yksityisvastaanoton kannattavuudesta I Tiina Ojala 
klo 12-16 huone 211: Kielokallion paivystava laki- ja 
talousklinikka avoinna. Tule juttelemaan. 
Klo 14-14.45 huone 211: Hammaslaakari ja talous, 
Kielokallion keskustelutilaisuus. 

OKALLIO 
p. 045 604 8322, asiakaspalvelu@kielokallio.fi., kielokallio.fi

Tiina Ojala, puhelin 045 604 8322 
tiina.ojala@kielokallio.fi  
www.kielokallio.fi

Lainopilliset ja liiketaloudelliset palvelut hammaslääkäreille 
vastaanoton elinkaaren ajan – perustamisesta yrityskauppoihin.

torstai 7.11. kello 11.30 (20 min)

CASE REALITY - Vastaanoton perustaminen, 
toiveista toteutukseen
Miten kaikki hoitui, eli tiivis tarina vastaanottomme 

perustamisesta: tavoitteet ja perusedellytykset yritys-

toiminnalle. Lupaviidakosta ja paperisodasta oikean 

toimipaikan löytämiseen. Vastaanoton rakentaminen 

toimintakuntoon. Päätökset perushankinnoista mark-

kinoinnin toteutukseen.

Erkki ja Sakari Ebeling

AREENA-puheenvuorot Hammaslääkäripäivillä, halli 1

perjantai 8.11. kello 14.00 (20 min)

Välittömän implantoinnin haasteet ja helppous
Välittömän implantoinnin paremmuus monivaiheiseen 

implantointiin on selvä. Vähemmän kirurgista traumaa 

potilaalle, kustannustehokkuus ja paremmin ennakoitava 

hyvä esteettinen lopputulos. Helppouden edellytyksenä 

on oikenlaiset implantit ja biomateriaalit. Haasteena on 

infektionriskin arvionti poistettavan hampaan suhteen. 

Pekka Kallio, EHL, HLT, MSc 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


