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Tunnetusti huippulaadukkaat instrumentit
American Eagle  |  teroitusvapaat, kestävät, s. 28  
Laschal  |  instrumenttien Rolls-Roycet, s. 29

Kuvantamiseen vahvat 3D-laitteistot

KaVo Orthopantomograph OP 3D |  s. 37 
Dentsply Sirona Orthophos SL  |  s. 38–39 

kurssit ja tapahtumat  | sivut 50–52

cad/cam & paikkaushoito Tarjoukset voimassa 1.2.–31.3.2019

ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

Keramiaan ja digitaaliseen hammashoitoon s. 4–9
Cerec Primescan |  edistyksellinen 3D-skanneri 
Cerec  |  monipuolinen, avoin CAD/CAM-järjestelmä 
paikkaushoitoon, implantologiaan ja oikomishoitoon 
Vita Enamic Multicolor | CASE:  
polykromaattinen kruunu hybridikeramiasta, s. 8–9 
Top Dent Cerasmart 270 | blokki, s. 9
Bisco eCement | all-in-one sementointiin, s. 9

Taattua laatua paikkaushoitoon ja endoon
BISCO |  vahvuttaa paikkaukseen ja sidostukseen, s. 3
RTD dt light-post  |  kuitunastat ja porat, s. 12
Opallis, Opallis Flow  |  täyteaineet, s. 13
SDI Riva lc, Riva se  |  lasi-ionomeerit, s. 14 
SDI Aura bulk fill  |  yksi sävy, yksi täyttö, s. 15
MicroMega OneCurve  |  uudet neulakoot, s. 23

Edistyksellinen 

CEREC Primescan 
sivut 4–9



NEW
SIZES

A RANGE OF SINGLE FILE, IN CONTINUOUS ROTATION 
C.WIRE HEAT TREATMENT

100% +

2,4 X
more resistant*
to fracture (cyclic fatigue)

Safety optimisation

Treats all canal anatomies

flexible*

* in comparison with conventional NiTi 
Data MICRO-MEGA R&D  
(One Curve 25.06 vs One Shape 25.06)

Micro-Mega SA 12 rue du tunnel 25000 BESANCON / France

The Endo DNA

25.04

25.06

35.04

45.04

One Curve - Medical device class llA according to directive 93/42/CEE.  
Notified body : LNE/G-MED (CE 0459). Medical device for dental care, meant for 
professional dental use only. See product labelling and where applicable,  
instructions for use. 

Uutta endoon  
Micro-Megalta
OneCurve  

Kevään aikana OneCurve-järjestelmään 

tulee uusia viilakokoja. Tarvitset vain yhden 

instrumentin kanavan muotoiluun, ja 

voit valita tapauskohtaisesti juuri sopivan 

viilakoon. Tarkemmat tiedot  uusista 

turvallista ja joustavista OneCurve-

juurenhoitoinstrumenteista sivulla 23.
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 Helmi-maaliskuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

Uusi cad/cam-blokki

Top Dent Cerasmart 270 

Blokki, jolla on nanofilleriteknologiaan 

perustuvan Full Cover Silane coating (FSC) 

-tekniikan ansiosta erinomaiset fysikaaliset ja 

esteettiset ominaisuudet. Lisää sivulla 9.

Tunnustettua laatua

D.T.Light-Post 

RTD:n kuitunastoja on käytetty kymmeniä 

miljoonia yli 100 maassa! Tutut, laadukkaat 

RTD:n kuitunastat ja porat nyt suoraan 

valmistajalta. Sivu 12.

Esteettinen ratkaisu

Vita Enamic Multicolor 

CASE | Hybridikeraaminen implanttikantainen 

polykromaattinen hammaskruunu. Lue 

professori Dr. Alexander Hasselin juttu, sivu 8. 

Tutuksi ja tavaksi...
Tämän lehden teemana on paikkaushoito ja CAD/CAM. Uusien menetelmien 

ja tekniikoiden tunteminen on tärkeä osa oman työn hallintaa. 

Tähän tarjoamme laatutuotteita ja kursseja  –  varteenotettavia vaihtoehtoja.

Uusi vuosi uusille koulutuksille!  Uuden vuoden myötä myös koulutus- ja tapahtumakalenterimme täyttyy 

nopeasti erilaisista kursseista ja kurssimatkoista hammashoidon ammattilaisille. Tulossa siis vilkas kurssikevät. 

Teemoina mm. CAD/CAM (s. 52), ruiskumuottitekniikka ja kuitutäytteet sekä vastaanoton aseptiikka (s. 51).  

Forestadentin kurssimatkat oikojille sivulla 35. Perinteinen OPEN HOUSE -iltapäivä 14.5.2020 Espoossa sekä 

STAL/Denstalin kurssipäivä & risteily Tallinnaan 28.–29.8.2020 

Varaa ajat kalenteriisi jo nyt! Ohjelmat ja ilmoittautumiset www.hammasvaline.fi/Koulutukset ja tapahtumat. 

CAD/CAM on tullut jäädäkseen  ja välineet sekä ohjelmisto ovat kehittyneet viimeisinä vuosin isoin harppauksin.  

Dentsply Sironan CEREC on ollut suunnannäyttäjä ja kehityksen veturi jo yli 30 vuotta ja on sitä edelleen. CEREC-

menetelmä ja supernopea Primescan ei löydä vertaistaan helppoudessa ja tarkkuudessaan. Käypähoito-suositus 

taka-alueelle on keramia, ja juuri tähän CEREC on omiaan. CAD/CAM-blokit ja materiaalit (sivut 7–9) ovat myös 

kehittyneet ajan myötä, kuten suosittu ja nyt entistä parempi Top Dent Cerasmart 270 (s. 9). 

 

Tervetulleita uutuuksia  ovat mm. OsteoBiol GTO ja Corvical Lamina -keinoluutuotteet (s. 22.). endoon

MicroMegalta OneCurven uudet neulakoot (s. 23) ja ohuemmat SOVA Aero- ja -Junior -purentakiskot (s. 26).  

Laatua kustannustehokkaasti edustavat myös RTD D.T. Light-Post -kuitunastat (s.12) ja Contact Pro Smart Band 
-matriisit (s. 21). Kaikki nämä löydät myös meidän verkkokaupastamme kauppa.hammasvaline.fi  

Hyviä kohtaamisia kevään tapahtumissa  

 
Kalle 

p. 050 310 8627

kalle.salmela@hammasvaline.fi

toimitusjohtaja

HAMMASVÄLINE Oy
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*42,74 e
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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.

Bisco

Universal Primer a+b
Kaksoiskovetteinen kahden pullon sidosaine

Primer A ja B sekoitetaan. Kovettuu kemiallisesti,  

mutta voidaan haluttaessa valokovettaa.

31700 Universal Primer A+B,  

 2 x 6 ml

* Arvonlisäveroton hinta

TheraCem Ca
Kalsiumia vapauttava itsesidostuva  

kaksoiskovetteinen resiinisementti

TheraCemia käytettäessä hammasta ei tarvitse  

erikseen esikäsitellä tai sidostaa.

• Kruunujen, siltojen, nastojen sekä inlay- ja  

onlay-paikkojen sementointiin

• Helppo poistaa ylijäämät

• Vahva sidos zirkoniaan (sidoslujuus 25–30 MPa)

• Hyvä röntgenkontrasti

30494 TheraCem Ca,  8 g ruisku  

 + kärkiä 5 kpl

TheraCal LC
Valokovetteinen, resiinivahvistettu kalsium- 

trisilikaatti pulpan kattamiseen ja lineriksi

TheraCal LC:ssä on patentoitu hydrofiilinen 

resiini, joka mahdollistaa välittömän valo- 

kovetuksen sekä helpottaa kalsiumin luovu-

tusta. Kuten MTA, myös TheraCal LC edistää 

paranemista emäksisen pH:n1,2 ansiosta ja 

kalsiumin luovutus edesauttaa dentiinisillan 

muodostumista1,3. Voidaan viedä täyte- 

aineiden ja sementtien alle, sekä pulpaperfo-

raation päälle. Suojaa ja eristää pulpaa. 

Kestää kosteutta ja hyvä röntgenkontrasti. 

Vahvat fysikaaliset ominaisuudet. 

Valokovetteinen – ei liukene.

37125 Eristysaine TheraCal LC,  

 4 x 1 g ruisku

Core-Flo DC  
Core-Flo DC Lite
Kaksi vaihtoehtoa pilarinrakennukseen,  

nastan sementointiin ja dentiinin korvaukseen

Jäykempi Core-Flo DC ja juoksevampi  

Core-Flo DC Lite

• Nastan sementointi ja pilarinrakennus  

samalla kertaa -> säästää aikaa

• Kaksoiskovetteisia ja sisältävät fluoria

• Erinomaiset puristus- ja taivutuslujuudet 

• Helppo preparoida kuten dentiini

• Vähäinen kutistuminen -> erinomainen  

dentiinin korvausmateriaaliksi 

35186 Core-Flo DC bulk, A1, 8 g 

35187 Core-Flo DC bulk,opaakki, 8 g

32008 Core-Flo DC Lite Intro kit, 1 pkt

32009 Core-Flo DC Lite Natural/A1, 8 g

32010 Core-Flo DC Lite Opaque White, 8 g 

Kysymys: 

Mikä on paras sidosaine Core Flo
 

-materiaaleille?
 
Vastaus: 

Kaikille pilarimateriaaleillemme  

suosittelemme sidosaineeksi Biscon  

kaksoiskovetteista Universal Primeria . 

Universal Primeria ei tarvitse valo- 

kovettaa nastan sementoinnissa tai 

kruunujen, onlayden, inlayden jne alla.  

Universal Primeria voidaan käyttää 

suorissa restoratiivissa toimenpiteissä, 

kuten pilarinrakennus tai muovitäytteet. 

Universal Primer on helppo käyttää  

ja se toimii lähes ilman minkäänlaista 

jälkisensitiivisyyttä. Universal Primeria 

voidaan käyttää total-etsaus-, itse- 

etsaus-, sekä selektiivisissä etsaus- 

tekniikoissa.



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
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Osallistu kevään kursseille! 
Tulossa mm. 
CAD/CAM restauraatiot 
ja digitaalinen jäljentäminen 
Luennoitsija HLL Kari Pihlman.  

Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi

> Koulutukset ja tapahtumat.
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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.  

Tämän 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  

jäljennöstarpeisiin.

Yhteensopivuus   |   Avoin järjestelmä! 

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

vat tuotteet eri valmistajilta. 

Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 



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  

sopivan kokoonpanon. Kaikki tarvittava tarkasti ja kustannustehok-

kaasti 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

paikkaushoito

implantologia

ortodontia  
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Yhdistelmämuoviblokit

Brilliant Crios
Puhtaasti yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa kuin yhdis-

telmämuovia. Vaatii oman sidosaineen.

Top Dent Cerasmart 270 
Hybridikeraminen blokki.

Uuden nanofilleriteknologiaan perus-

tuvan FSC-tekniikan ansioista mainiot 

fysikaaliset ja esteettiset ominaisuudet.

Grandio Blocs 
Nanohybridi komposiittiblokki. Erinomainen 

taivutuslujuus ja kulumiskestävyys. Korkea 

filleripitoisuus. Yhteensopiva yleisesti 

saatavilla olevien laitteiden kanssa. 

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

Celtra Duo
Lithiumdisilikaattiaihio. 

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

tit. Voidaan kiillottaa suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

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

Laajaan cad/cam-tarvikevalikoimaamme 
kuuluvat mm. nämä valmistajat. 
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Implantit ja restauraatiot joutuvat erittäin suurten kuormitusten 

alaisiksi. Hampaan poiston ja implantoinnin jälkeen potilaalta 

puuttuu luonnollisen hampaan kiinnityskudoksen elastinen säi-

keistö. Tämän vuoksi puruvoima ei vaimene, vaan se kohdistuu 

suoraan restauraatioon, implanttiin, luuhun sekä vastapurijaan.

Hybridikeraamissa VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckin-

gen, Deutschland) on kaksinkertainen verkkorakenne, joka koostuu 

keramiasta (86 paino-%) ja polymeerista (14 paino-%). Näin saa-

daan aikaan dentiinin kaltainen elastisuus ja kyky absorboida puru- 

voimia. Polykromaattinen VITA ENAMIC multiColor -aihio EMC-

16-geometriassa mahdollistaa korkean vertikaalisen ulottuvuuten-

sa ansiosta yksiosaisten, monoliittisten hammaskruunujen valmis-

tuksen myös silloin, kun luu on atrofioitunut. Hammaslääkäri pro-

fessori tri Alexander Hassel (Mannheim, Saksa) esittää seuraavassa 

artikkelissa, kuinka hän tekee potilaalle tällaisen restauraation.

Lähtötilanne
53-vuotias naispotilas hakeutui hammaslääkärin vastaanotolle  

purentaongelmien vuoksi. Radiologisessa ja kliinisessä tutkimuk-

sessa todettiin juurimurtuma juurihoidetussa hampaassa d.26.  

Hammas poistettiin luuta säästäen. Koska potilas kieltäytyi irtopro-

Hybridikeraamista valmistettu implanttikantainen 
polykromaattinen hammaskruunu

teesista ja invasiivisesta siltapreparoinnista dd. 25 ja 27, päätettiin 

puuttuva hammas korvata implantilla. Potilaan parodontiitti oli 

hoidettu jo aiemmin ja hoitotulos stabiloitu intensiivisellä profy-

laksialla. Leukaluu oli atrofioitunut alueella d.26, joten potilaalle 

valittiin polykromaattinen hybridikeraaminen aihio VITA ENAMIC 

multiColor EMC-16 -geometrialla CAD/CAM-kruunua varten.

Implantointi ja jäljennös
OsseoSpeed EV-implantti (Dentsply Sirona, Mannheim, Saksa)  

asetettiin reg d.26 ja jäljennös otettiin kolmen kuukauden pituisen 

parantumisajan jälkeen. Jäljennös otettiin Impregumilla (3M, See-

feld, Deutschland) ja kertakäyttöinen VITA-jäljennöslusikka perfo-

roitiin implantin alueelta. Tämän pohjalta valmistettiin lopullinen 

malli, joka digitalisoitiin laboratorioskannerilla inEos X5 (Dentsply 

Sirona, Bensheim, Saksa). Tämän jälkeen kruunu voitiin suunnitella 

exocad-ohjelmistolla (exocad, Darmstadt, Saksa).  Hammaskruunu 

integroidulla ruuvikanavalla suunniteltiin yksilölliseen abutment-

tiin ja ruuvikanavan läpimittaan sopivaksi. 

Hammaskruunun valmistaminen
Hammaskruunu märkähiottiin N4-jyrsimellä (vhf camfacture, 

Ammerbuch, Saksa). Yksilöllinen abutmentti hiekkapuhallettiin ja 

käsiteltiin metalliprimerilla ennen sidostamista. Hammaskruunun 

kiinnityspinnat ja ruuvikanava etsattiin fluorivedyllä ja silanoitiin. 

Sementtisauma ja hammaskruunu viimeisteltiin ja kiillotettiin 

airblockin alla yhdistelmämuovisementin kovettumisen jälkeen. 

Implanttiproteettinen restauraatio ruuvattiin intraoraalisesti 

paikalleen ja approksimaalikontaktit sekä okkluusio tarkastettiin.  

Teflonnauhan paikalleen asettamisen jälkeen ruuvikanava peitet-

tiin yhdistelmämuovilla.

Aikaa säästävä, esteettinen lopputulos
VITA ENAMIC multiColor EMC-16-muotin vertikaalisen ulottu-

vuuden ja hybridikeraamin loistavien CAM-käsittelyominaisuuk-

sien ansiosta voitiin valmistaa CAD/CAM-tekniikalla valmistettu  

esteettinen hammaskruunu alueella d.26 esiintyvästä luuatrofi-

asta huolimatta. Monoliittinen restauraatio voi merkittävästi pie-

nentää lohkeamisriskiä. Lisäksi laboratoriokokeet osoittavat, että 

kaksoisverkkorakenteensa johdosta hybridikeraamilla on kyky jo 

ennalta pysäyttää mahdollinen halkeaman muodostuminen. Tämä 

on merkki kestävästä kliinisestä stabiliteetista. Ulkoinen sidostus  

estää sementtijäämien kerääntymisen uurteeseen ja ennalta- 

Teksti ja kuvat: Prof. Dr. Alexander Hassel, Mannheim, Saksa

Lähtötilanne: Implantti reg 
d.26 kolmen kuukauden 
parantumisajan jälkeen.

Paranemisjatkeen ympärillä 
stabiilit ja tulehdusvapaat 
pehmytkudokset.

Paranemisjatkeen irti 
ruuvauksen jälkeen paljastui 
muotoutunut marginaalinen  
ien.

Osseointegroitu 
implantti, jossa 
ruuvattava jäljennös-

jatke.

Kiinnitysjäljennös  
suoritettiin avoimesti 
perforoidulla lusikalla.

Yksilölliseen abutmenttiin 
sidostettu abutmentti- 
kruunu.

Abutmenttikruunu voidaan ruuvata kiinni 

intraoraalisesti ruuvikanavan kautta.
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Uutuus!

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

ZirClean
Restauraatioiden  

puhdistusgeeli

Puhdistusaine zirkonia, keramia ja metallisten restauraatioiden 

sidospinnan puhdistukseen  intraoraalisen kokeilun jälkeen hyvän 

sidos lujuuden aikaansaamiseksi.

39044 ZirClean, 5 g

Top Dent Cerasmart 270
Esteettinen hybridiblokki

Uuden nanofilleriteknologiaan perustuvan Full Cover Silane coating 

(FSC) -tekniikan ansiosta erinomaiset fysikaaliset ja esteettiset  

ominaisuudet. Koot: 12, 14 ja 14L. Läpikuultavuudet HT ja LT.   

Värit: A1, A2, A3, A3.5, B1 ja BL. Pakkauskoko 5 kpl.

ehkäisee siten peri-implantiittia. Viikon päästä tehdyssä jälkitar-

kastuksessa potilas oli erittäin tyytyväinen luonnolliseen hybridike-

raamiseen kruunuun ja purentaan. Tarkastuksessa todettiin tuleh-

dusvapaa, esteettisesti muotoutunut ien sekä luonnollinen väri ja 

valon heijastuminen polykromaattisella hybridikeramiakruunulla.

"VITA ENAMIC multiColor mahdollistaa  

esteettisen hammaskruunun  

valmistuksen aikaa säästävästi."

Prof. Dr. Alexander Hassel,  

Mannheim, Saksa

Tulos: Abutmenttikruunu 

integroitui harmonisesti 

luonnolliseen hampaistoon.

Ruuvikanava suljettiin 

komposiitilla asennuksen 

jälkeen.

 

* Arvonlisäveroton hinta
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31967

31968

Timanttipasta Top Dent
Timanttipasta muoville, keramialle, kullalle ja kiilteelle. 1–2 μm.

38421  Timanttipasta, 2 g
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   862 = ISO 249

Preparointitimantit, kulmakappale- 
kiinnitteiset, 25 x 1 kpl
68143 801M/033W, pallo

68144 801M/025W, pallo 

68145 850M/016W, fissuura kapea  

  pyöreäpäinen

68146 862M/016W, liekki

Viimeistelytimantit, kulmakappale- 
kiinnitteiset, 25 x 1 kpl
68135 850F/016W, fissuura kapea pyöreäpäinen

68136 859F/014W, fissuura kapea pyöreäpäinen 

68137 862F/016W, liekki

68138 368XF/023W, liekki

68139 368F/020W, liekki 

68140 368F/023W, liekki 

68141 801F/025W, pallo 

68142 801F/033W, pallo

ISO-vastaavuudet:

   801 = ISO 001  

 859 = ISO 166 
   

850= ISO 199     

368 = ISO 257        

steriilit 
yksittäispakatut 
kertakäyttötimantit
Preparointitimantit, turbiinikiinnitteiset, 5 x 1 kpl
32029  801/010FG, pallo

32030 801/016FG, pallo

30626 830/010FG, päärynä

32031 830/012FG, päärynä

32032 835/010FG, 3 mm, fissuura, 

   tasapäinen

30627 835/010FG, 4 mm, fissuura, 

   tasapäinen

32033 835/012FG, 3 mm, fissuura,  

  tasapäinen

30628 835/012FG, 4 mm, fissuura

   tasapäinen

32034 856/014FG, fissuura, pyöreä

32035 856C/016FG, fissuura, pyöreä

32036 858/014FG, fissuura, kapea, terävä

30629 862/014FG, liekki

30630 878K/014FG, fissuura, kapea

32037 878K/018FG, fissuura, kapea

32038 880/014FG, fissuura, pyöreä

32039 885/012FG, fissuura, kapea, terävä

Kumikärki Top Dent 
Diaceramic
Kaksivaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä

Muoville, keramialle, kompomeerille ja lasi-ionomeerille.  

Pinkki esikiillottaja ja harmaa huippukiillottaja. Maksimi  

kierrosnopeus 20 000 rpm. Voidaan käyttää uudelleen ja  

autoklavoida 134 asteessa. CEREC-käyttäjätestin mukaan  

toimivat erinomaisesti keramialla. 

38424  Liekki, pinkki, 10 kpl 

30756 Kuppi, pinkki, 10 kpl

30757 Linssi, pinkki, 10 kpl

38426  Liekki, harmaa, 10 kpl

30758 Kuppi, harmaa, 10 kpl 

30759 Linssi, harmaa, 10 kpl

38423  Minipoint, pinkki, 10 kpl  

38425  Minipoint, harmaa, 10 kpl

Alpinokivet "Arkansas"  
Top Dent
Täyteaineiden, yhdistelmämuovin ja  

keramian hiontaan ja viimeistelyyn

Kulmakappalekiinnitys.  

Karkeus XF, 3 mm halkaisija.

31967  601 W pallo, 10 kpl

31968  661 W minipoint, 10 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

15 e
*12,09 e

48 e
*38,40e

13 e
*10,48 e

13 e
*10,48 e

37 e
*29,84e
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180 e
*145,16 e

100 e
*80,65 e

12 e
*9,68 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

Uutuus!

5 vuotta ACTIVAA
Oivallinen täyteaine kaikkiin kaviteetti- 

luokkiin, bulk fill -täytteisiin, pilarin- 

rakennukseen ja täytteiden korjaamiseen

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. 

Kaksoiskovetteinen Activa TM BioACTIVE on pasta-pasta-

materiaali automixruiskussa. Siinä on kolme kovettumisme-

kanismia; valokovetteinen, kemialliskovetteinen resiinikemia 

ja kemialliskovetteinen lasi-ionomeerireaktio. Ei sisällä 

Bisfenoli A:ta eikä Bis-GMA:ta.

ACTIVA-täytteiden yhteydessä raportoidaan vähemmän 

matriksin metalloproteinaaseista (MMP). MMP:t hajot- 

tavat sidosainekerrosta ja ovat merkittävin paikkaus- 

toimenpiteiden epäonnistumisen syy.

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

Top Dent Activa Bioactive Restorative

110 e
*88,70 e

* Arvonlisäveroton hinta
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25e
*20,16e

45 e
*36,29 e

63 e
*50,81 e

70 e
*56,45 e

205 e
*165,34 e

Inlay/Onlay 
hiontasetti TD840B
Hiontatimantti

Setissä 847KR.314.023, 8847KR.314.023, 

8959KR.314.018, 8847KR.314.014 ja 8801.204.029.

37680  Inlay/Onlay hiontasetti TD840B, 5 kpl

Kruunu/laminaatti- 
hiontasetti TD841B
Hiontatimantti

Setissä 6878.314.010,S6878.314.014, 8878.314.014, 8856.314.018, 

834.314.021, 811.314.037, 6379.314.023 ja 6879K.314.012.

37681  Kruunu/laminaattihiontasetti TD841B, 8 kpl

Timantti Cerec 
Kit TD 2312
Hiontatimantti

Pakkauksessa seuraavat timantit: S6882.314.012, 

6837.314.014,S6856.314.016, 8856.314.016, 8881.314.014, 

6379.314.023, 8379.314.023, 379EF.314.023,8862.314.012, 

862EF.314.012, 881EF.314.014 ja 8856P.314.018

35159 Timantti Cerec Kit TD 2312, 13 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

RTD on maailman johtava kuitunastojen valmistaja  

Dr. Marc Reynaud perusti RTD:n (Recherche Techniques Dentaires)  yli 50 vuotta sitten 
vuonna 1968. Yritys sijaitsee Ranskan ST Egrevessä. RTD on ISO 9001/EN 13485 -sertifioitu, 
työntekijät ovat insinöörejä, teknikoita ja kemistejä. Lukuisat prosessit ja muotoilut ovat 
patentoituja. RTD-nastoja on käytetty hammashoidossa kymmeniä miljoonia  
kappaleita, yli 100 maassa ja niistä on yli 200 teknistä julkaisua.

• Joustavuus kuten dentiinillä – ehkäisee juurifraktuuroita

• Patentoidut kuidut -> vahva, kestävä, hyvä röntgekontrasti, turvallinen käyttää

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaaliosassa ja restoraatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihtavat nastat sekä yhteensopivat 

porat -> helppo poistaa tarvittaessa

Dedicated to Innovation

DT Light Post
Kuitunastat

37795  DT Light Post Illusion X-RO, peruspakkaus, 20 + 4 kpl

301334  DT light Post Illusion X-RO, kokeilupakkaus, 3 x 2 kpl

37796  DT light post Illusion X-RO 0,5, musta, 10 kpl 

37797  nr 1, punainen, 10 kpl

37798  nr 2, keltainen, 10 kpl

37799 nr 3, sininen, 10 kpl

06499  DT light-post 0,5, musta, 10 kpl

73140  Nr 1, punainen, 10 kpl

73188  Nr 2, keltainen, 10 kpl

73191  Nr 3, sininen, 10 kpl

301330 DT light-post/Illusion X-RO pora universal 0,5, musta, 1 kpl

301331 DT light-post/Illusion X-RO pora nro 1, punainen, 1 kpl

301332 DT light-post/Illusion X-RO pora nro 2,  keltainen, 1 kpl

301333 DT light-post/Illusion X-RO pora nro 3, sininen, 1 kpl

Komet
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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!

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 täyteaineen 

 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             Opallis 

ruiskupakkaus   kapselipakkaus

* Arvonlisäveroton hinta

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.



RMGI-
Restorative

Your Smile. Our Vision.
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RIVA LIGHT CURE  
RIVA SELF CURE 

Riva Light Cure
Valokovetteinen resiinivahvisteinen 
lasi-ionomeeritäytemateriaali

EDUT

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan  

 rakenteeseen

• Oranssi valolta suojaava kärki estää  

 materiaalia kovettumasta ennenaikaisesti

• Ei sisällä bisfenoli A:ta

• Vastustaa parhaiten teen ja kahvin  

 aiheuttamaa värjäytymistä

• Upeaa estetiikkaa

• Erinomainen reuna-adaptaatio

• Kestää kulutusta pitkällä aikavälillä,  

 koska materiaalin pinta on erittäin kova

• Korkea taivutuslujuus

• Joustava työskentelyaika

• Erinomainen vaihtoehto mini-invasiivisiin   

 toimenpiteisiin

• Vapauttaa runsaasti fluoria hampaistoon

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia  

 – runsasta ioninvaihtoa

• Lakkaus ei ole tarpeen

• Röntgenopaakki

EDUT

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan pintaan

• Vahvin dentiinin korvaaja

• Ei sisällä bisfenoli A:ta tai hydroksietyyli- 

 metakrylaattia

• Ei kutistu

• Erinomainen reuna-adaptaatio

Riva Light Cure ja Self Cure hyödyntävät SDI:n kehittämää 

ja patentoimaa Ionglass™-filleriteknologiaa. Ionglass on 

röntgenopaakki, runsaasti ioneja vapauttava bioaktiivinen lasi, 

jota käytetään SDI:n lasi-ionomeerituotteissa. 

Riva Light Cure ja Self Cure vapauttavat merkittävästi  

enemmän fluoria tukeakseen hampaiston luonnollista  

remineralisaatiota.

 

Lasi-ionomeeritäytemateriaalit

TARTTUMATON KÄSITELTÄESSÄ

Riva Light Cure HV -materiaalia voidaan työstää 

heti sekoittamisen jälkeen. Se on helposti 

muotoiltava materiaali. Se ei tartu instrument-

teihin, eikä siihen muodostu kierteisyyttä, kuten 

perinteisiin valokovetteisiin lasi-ionomeerise-

mentteihin.

• Korkea happoresistenssi

• Erinomainen mini-invasiivisiin toimenpiteisiin

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia  

 – runsasta ioninvaihtoa

• Röntgenopaakki

• Sopii myös bulk fill -töihin

VISKOSITEETTIVAIHTOEHDOT

Riva Self Cure on helppo pursottaa kaviteettiin, 

mutta jos tarvitset erityisen helposti pakattavaa, 

korkeaviskoosista materiaalia, valitse Riva Self 

Cure HV. Se on erinomainen vaihtoehto.

Riva Self Cure on ihanteellinen täytemateriaali mini- 

invasiivisiin toimenpiteisiin, sillä se on bioaktiivinen  

materiaali ja ehkäisee karieksen syntyä. Hampaan  

luonnollinen rakenne säilyy, joten suuria kaviteetteja  

tai allemenoja ei tarvita.

 Riva Self Cure ei sisällä resiiniä, eikä materiaalin tilavuus siksi kutistu 

kovettamisen jälkeen. Potilailla ei myöskään esiinny kutistumiseen liittyvien 

mikrovuotojen aiheuttamia herkkyysoireita. 

Riva Self Cure
Vahva dentiinin korvaaja

Ennen                                   Jälkeen

TARJOUS    3 + 1 
Osta 3 pakkausta Riva LC tai Riva SC  (50 kapselia), saat kaupan päälle  
1 pakkauksen veloituksetta.

Ennen                                  Jälkeen

Ennen                                  Jälkeen

Kuvat: hammaslääkäri Ara Nazarian, Michigan, Yhdysvallat
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Riva 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-

TÄYTÄ, TÄPPÄÄ, VALMIS

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

valokoveta
20 sekuntia 

5 mm

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

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.

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



Itsestään paikoilleen 
hakeutuva bulkkimateriaali

• Itsestään paikoilleen hakeutuva materiaali      
  tiiiviisiin täytteisiin
• 4mm kerrospaksuus
• Soveltuu I, II, III ja V luokan kaviteeteihin
• 5 vuoden kliiniset tutkimukset (Uumaja/  
  Kööpenhamina)1

Osta 2 x SDR flow+ 
Universal ECO pakkaus,

saat kaupan päälle 1x SDR flow+ 
refillin (sävyt A1,A2 tai A3)

1 van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.

SDR-flow+10Year-ad 277x190 FI.indd   1 2019-12-12   10:13:15

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi /dental www.3M.fi /impregumsuperquick

Osta 3M™ Impregum™ Penta™

Super Quick refi lli (69385) 
niin saat 3M™ Astringent™

rektraktiopastan (56944) 
veloituksetta.

TARJOUS 1+1

Tarjous on voimassa 1.1.-31.3.2020

3M Oral Care

Tilausnumero Tuotenimi Tuotetieto

69385 3M™ Impregum™ Penta™

Super Quick refi lli

• 2 x base á 300 ml 
• 2 x katalyytti á 60 ml 
• 1 käyttöohjeet

56944 3M™ Astringent 
retraktiopasta (25kpl) 

25 x retraktiopasta
kapselirefi lli

Q1 Offer Impregum SQ Astrigent HVäline 277x190mm FI 2020.indd   1 20/12/2019   7.59



Itsestään paikoilleen 
hakeutuva bulkkimateriaali

• Itsestään paikoilleen hakeutuva materiaali      
  tiiiviisiin täytteisiin
• 4mm kerrospaksuus
• Soveltuu I, II, III ja V luokan kaviteeteihin
• 5 vuoden kliiniset tutkimukset (Uumaja/  
  Kööpenhamina)1

Osta 2 x SDR flow+ 
Universal ECO pakkaus,

saat kaupan päälle 1x SDR flow+ 
refillin (sävyt A1,A2 tai A3)

1 van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.
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Kristallinkirkas tekniikka helppoihin 

ja monimutkaisiin töihin

Ainutlaatuinen koostumus = muotoilu ilman instrumenttejä

Korkea lujuus- ja kulutuskestävyys = kestävät täytteet

G-ænial Universal Injectable

EXACLEAR
Kristallinkirkas jäljentäminen

Yhdistelmämuovin injektoiminen näkökontrollissa

Täydellinen adaptoituminen, toistaa yksityiskohdat 
täsmällisesti

Luja kuin Kivi

Taivutettava kärki Pysyy muodossaan

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

Yhteensopivien tuotteiden avulla sementoit 
tehokkaasti korkealaatuisia, esteettisesti upeita 
zirkoniarestauraatioita.

info@ivoclarvivadent.s
e

Pyydä 
konsultaatio ja varmista testipakkaus itsellesi!

Suorituskykyä 
helposti
Optimaalinen zirkonian sementointi

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

4
4+1

Calasept® CHX
Huuhteluun endodonttisen 
hoidon aikana.

Calasept® EDTA
Huuhteluaine juurikanavaseinämien 
kelatoimiseen ja smear layerin poistoon. 

Calasept® 

Natriumhypokloriitti
Desinfiointiliuos endodonttiseen huuhteluun 
juurihoidon aikana.

4+1

A Division of DirectaDentalGroup

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

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

30989 leveä, oranssi, 6 mm, 50 kpl

Proflex 
Hiontasuikale 

Ruostumatonta teräksestä  

valmistettu hiontastripsi rullassa.  

4 mm leveä. Autoklavoitava.

39107 Hiontasuikale Proflex, 4mm x 91 cm

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

Wate

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. 

Flexi Dam frame
Käytännöllinen ja helppo kofferdamkumi  
kiinteällä kehyksellä

Flexi Dam on lateksiton kofferdamkumi. Joustavan ja kiinteän 

kehyksen työskentelykoko on 100 x 105 mm. Muovikehyksen  

sileä pinta on potilaalle maksimaalisen mukava ihoa vasten.

• Käytännöllinen kiinteä kehys – säästää aikaa

• Hyvin elastinen Flexi Dam -materiaali – ei repeydy 

ja on helppo asettaa

• Lateksivapaa – ei allergisoiva

34071  Flexi Dam frame, kofferdamkumi, 20 kpl
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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 poikkeavat 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 veri-

suonituksen 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 *****

Uutta!

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

Cortical Lamina    
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, 25 x 25 x 0,5 mm

301244 Cortical Lamina Medium, 20 x 40 x 1,0 mm

301245 Cortical Lamina Standard, 30 x 30 x 3,0 mm

301246 Cortical Lamina Semi-Soft, 35 x 15 x 0,6-0,8 mm

301247 Cortical Lamina Semi-Soft, 35 x 35 x 1,0 mm



NEW
SIZES

A RANGE OF SINGLE FILE, IN CONTINUOUS ROTATION
C.WIRE HEAT TREATMENT

100% +

2,4 X
more resistant*
to fracture (cyclic fatigue)

Safety optimisation

Treats all canal anatomies

flexible*

* in comparison with conventional NiTi
Data MICRO-MEGA R&D 
(One Curve 25.06 vs One Shape 25.06)

Micro-Mega SA 12 rue du tunnel 25000 BESANCON / France

The Endo DNA

25.04

25.06

35.04

45.04

One Curve - Medical device class llA according to directive 93/42/CEE. 
Notified body : LNE/G-MED (CE 0459). Medical device for dental care, meant for 
professional dental use only. See product labelling and where applicable, 
instructions for use. 

Tulossa uutta!

One Curve 6 %, koko 25, steriili, 5 kpl
One Curve 4 %, koko 25, steriili, 5 kpl
One Curve 4 %, koko 35, steriili, 5 kpl
One Curve 4 %, koko 45, steriili, 5 kpl 
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Micro-Mega SA 12 rue du tunnel 25000 BESANCON / France
One Curve - Medical device class llA according to directive 
93/42/CEE.
Notified body: LNE/G-MED (CE 0459).  
Medical device for dental care, meant for  
professional dental use
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One Curve -neulojen UUDET KOOT 

Yksi instrumentti,  
jatkuva pyörimisliike, 
C.Wire lämpökäsittely 

joustava *

Turvallinen 

Erittäin joustava, 
sopii kaikkiin  
juurikanaviin

kestävämpi*  
metallin väsymisen  
aiheuttamaa murtuma- 
riskiä vastaan
* verrattuna perinteiseen  
NiTi materiaaliin Micro-Megan 
tutkimustietoa (One Curve 25.06 
verrattuna One Shape 25.06)

Coltene 
Micro-Megalta

100 % +

2,4 X

Valitse seuraavista vaihtoehdosta 
sopivin kuhunkin tapaukseen. 
Pituudet: 21 mm / 25 mm / 31 mm
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TÄY D E L L I N E N  K AT TA V U U S !

B L ACK |  RED ROCK |  SA PPH I RE |  M I DN IG HT

LAAJASPEKTRINEN LED-KOVETUSVALO

U LT R A D E N T. C O M / E U
© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.Ultradent Products Nordics

Osta MTA Flow intro kit 2 g  +  2 ml  (33707), 
saat 20 kpl NaviTip 2 g kärkiä kaupan päälle.

3 + 1 HUOM! Tämä tarjous on
voimassa 29.2.2020 asti.

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

Astringedent X tai Astringedent (pullo), saat lisäksi yhden 

valitsemasi ruiskupakkauksen* veloituksetta.

86795  Hemostaasigeeli ViscoStat 645, ruisku 30 ml*

11565   Hemostaasigeeli ViscoStat Clear, ruisku 30 ml*

11566   Hemostaasineste Astringedent X, ruisku 30 ml*

82821   Hemostaasineste Astringedent, pullo, 30 ml

*109,67e
136 e



Ultradent 
Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon ja tehokkaaseen 

kotivalkaisuun. Kertakäyttöiset lusikat on täytetty 

valmiiksi Opalescence PF -valkaisugeelillä.  

Vaikuttava aine 6 %  vetyperoksidi. Suositeltu  

käsittelyaika 60–90 min kerran päivässä. Tulokset 

saavutetaan 5–10 päivässä. Kalium nitraatti ja fluori 

vähentävät sensitiivisyyttä. Yhdessä pakkauksessa 

yksi ylä- ja yksi alaleuan lusikka. Tukkupakkaus  

6 x 10 kpl. Makuina minttu ja meloni.

3 + 1 
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63 e
*50,81 e

Opalescence PF
Osta valintasi mukaan 3 kappaletta 40 x 1,2 ml  

pakkausta Opalescense PF valkaisugeeliä  

( 10 % tai 16 % karbamiidiperoksidi), saat lisäksi yhden  

samanlaisen pakkauksen veloituksetta.

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

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

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

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

HUOM! Tarjous voimassa  
vain 29.2.2020 saakka.

HUOM! Tarjous  voimassa 
1.3. –30.4.2020

HUOM! Tarjous  voimassa 
1.3.–30.4.2020

3 + 1

3 + 1

Osta valintasi mukaan 3 pakkausta käyttövalmiita  

Opalescence Go 6 % -valkaisulusikoita  

(10 kpl, ylä- ja alaleuka/pakkaus), saat lisäksi yhden  

pakkauksen veloituksetta.

38947 Opalescence Go 6%, minttu 

32280  Opalescence Go 6%, meloni

Opalescence hammastahna
Osta 3 tukkupakkausta (3 x 12 kpl) Opalescense original tai 

sensitivity 100 ml hammastahnaa, saat lisäksi valintasi mukaan  

1 tukkupakkauksen (24 kpl) Opalescense Original tai Sensitivity 20 ml  

hammastahnaa veloituksetta.

33164        Opalescence Sensitivity hammastahna 100 ml, 1 kpl 

80668  Opalescence hammastahna 100 ml, 1 kpl 

33165 Opalescence Sensitivity hammastahna 20 ml, 1 kpl

89501  Opalescence hammastahna 20 ml, 1 kpl

*8,06 e
10 e

*2,82 e
3,50 e

285 e
*229,84 e

* Arvonlisäveroton hinta
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18,50 e
*14,92 e

16 e
*12,90 e

20 e
*16,13 e

25 e
*20,16 e

35 e
*28,23 e

4 e
*3,23 e

Uutta!Uutta!Uutta!

SOVA
Purentakiskot

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. 

SOVA Max -purentakiskon paksuus on 2,4 mm ja Aeron 1,6 mm. 

Tämä takaa täydellisen istuvuuden ja  käyttömukavuuden 

 potilaalle.  Materiaali on polymeeriä, jota voidaan muokata 

 uudelleen  vähintään 20 kertaa. Patentoitu muotoilu 

rei'ityksineen ja vaimennus vyöhykkeineen johtaa hampaisiin 

kohdistuvia voimia pois. 

Sova purentakiskoa käytetään hammaslääkärin tai suu-

hygienistin antamien ohjeiden mukaan (kuitenkin enintään  

120 päivän ajan). 

37285 Purentakisko SOVA Max 2,4 mm, 1 kpl 

301325 Purentakisko SOVA Aero 1,6 mm, 1 kpl

301326     Purentakisko SOVA Junior 1,6 mm, 1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta

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

Plackers Dental Brush
Hammasväliharja

Plackers® Dental Brush -hammasväliharjoissa on muovipinnoi-

tettu metallilanka ja pehmeät harjakset, jotka auttavat pitämään 

hammasvälit puhtaina. Varsiosaa voidaan hieman taivuttaa, 

jolloin se ulottuu paremmin takahammasalueelle.  

Tukkupakkaus 12 x 32 kpl.

301306  Plackers Dental Brush XS, 0,4 mm, pinkki, 32 kpl

301307  Plackers Dental Brush S, 0,5 mm, punainen, 32 kpl

301308  Plackers Dental Brush M, 0,6 mm, sininen, 32 kpl

301309  Plackers Dental Brush L, 0,7 mm, keltainen, 32 kpl

301310  Plackers Dental Brush XL, 0,8 mm, vihreä, 32 kpl

Suojalasien puhdistusliina
Kertakäyttöiset, esikostutetut puhdistusliinat 
optiikan puhdistamiseen

Tekee suojalasien pinnoista antibakteeriset, antistaattiset 

(vähentäen pölyn ja lian tarttumista) sekä vähentää heijastumia.

Suositellaan kaikkien Bollé Safety ja Bollé Tactical silmien-

suojainten toistuvaan puhdistamiseen, myös 

heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. 

Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja 

ammoniakiton vesipohjainen koostumus. 

COLTS-laboratorion sertifioima silmien- 

suojainten ylläpitotuote.

30426  Bolle suojalasien  

puhdistusliina, 1oo kpl

SOVA Aero 
• ohut, paksuus vain 1,6 mm
• helppokäyttöinen
• saatavilla junior versio
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1,90 e
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7,50 e
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9 e
*7,26 e

Uutta!

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

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

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

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

Uutta!

Steriili vanupallopakkaus 
Steriliit vanupallot juurenhoitoon ja kirurgiaan. 

Pakkauskoko 20 pussia, 15 kpl/pussi.

32636  Steriili vanupallo 4, Alan, 20 x 15 kpl

Sempercare  
Nitrile Skin2
Nitriili tutkimuskäsine

Käsine kuin toinen iho! 

Erinomainen tuntoherkkyys  

optimoidun paksuuden ansiosta.  

Ei sisällä luonnonkumia – sopii tyypin I allergikoille.  

Suojaa potilasta ja käyttäjää viruksilta standardien EN 455-1 ja  

ASTM F 1671 mukaisesti. Erinomainen käyttömukavuus 

innovatiivisen, pehmeän materiaalin ansiosta. Puuteriton.  

Väri: laventelinsininen. 

301300 Sempercare Nitrile Skin2 XS, 200 kpl

301301 Sempercare Nitrile Skin2 S, 200 kpl

301302 Sempercare Nitrile Skin2 M, 200 kpl

301303 Sempercare Nitrile Skin2 L, 200 kpl

301304 Sempercare Nitrile Skin2 XL, 180 kpl

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!

IrriFlex 
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, 40 kpl

Lääkekuppi
301297 Kertakäyttöinen lääkekuppi, 

värilajitelma, 50 kpl 

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 

* Arvonlisäveroton hinta

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

ja roiskeilta. Väriaine- ja kemikaalivapaa nukkaamaton materiaali. 

100 % lateksittomia ja niissä ei ole lasikuitua. Luokitus IIR. Hiukkas-

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

30462     Granberry 360,  40 kpl

Uutta!



TM
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158,51 e
*12,54 e

158,51 e
*12,54 e

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.

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

39758

37401

39760

39761

39762

* Arvonlisäveroton hinta
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Uutuus!

313 e
*252,42 e

217 e
*175,00 e

287 e
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287 e
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110 e
*88,70 e

110 e
*88,70 e

395 e
*318,55 e

214 e
*172,58 e

* Arvonlisäveroton hinta

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

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

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

Kovametallikärjet. 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

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, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet,  

jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanava- 

 instrumentti Steiglitz

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

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

301254 Periotomi, sahalaitainen, 2F, taivutettu

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

Katso LASCHAL-instrumenttien  

videot tuotenumerolla verkkokaupastamme:  

kauppa.hammasvaline.fi

37401

39761



Älä riko adapteriasi, vaan käytä 
alkuperäisiä laadukkaita kertakäyttökärkiä! 

• Aina käyttövalmis ja nopea vaihtaa, ei tukkeudu,

ei fuskaa tai vuoda

• Ei tarvitse autoklavointia – säästöjä pesu- ja 

sterilointikuluissa

• Säästää työaikaa ja on kustannustehokas

• Ympäristöystävällistä kierrätettävää materiaalia

• Kaksi pakkauskokoa: 250 kpl  |  1 500 kpl 

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

• Kaikille yleisimmille uniteille omat adapterit

Tepe Good 
 Hammasharjat

Tepe GOOD -hammasharjassa on kartiomainen 

harjaspää ja pehmeät, pyöristetyt harjakset, 

jotka puhdistavat hampaat tehokkaasti 

ja hellävaraisesti.

39031 Regular Soft, 1 kpl

39032 Compact Soft, 1 kpl

39033 Mini Extra Soft, 1 kpl

39104 Regular Soft blist, 1 kpl

39105 Compact Soft blist, 1 kpl

39106 Mini Extra Soft blist, 1 kpl

Tepe Good 
Kielenpuhdistin

Tepe GOOD -kielenpuhdistin bakteeripeit-

teiden puhdistamiseen. Auttaa ehkäise-

mään pahanhajuista hengitystä. 

30379 TePe GOOD kielenpuhdistin,  1 kpl

TePen GOOD -sarjan 

tuotteet on  valmistettu 96- 

prosenttisesti biopohjaisesta  

muovista. Uusiutuvien raaka-

aineiden, sokeriruo'on ja  

risiiniöljyn ansiosta jopa 95 % 

 hiilidioksidipäästöistä voidaan  

kierrättää sen elinkaaren aikana.

> 100 %  –  valmistettu täysin kompostoituvista materiaaleista
> 100 %  –  käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja valmistuksessa
> 100 %  –  valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista
> matala hiilijalanjälki

Natures Tip
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.
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1,80 e
*1,45 e

Uutta!

Crystal Tip 

Se aito ja alkuperäinen 

kertakäyttöinen 

ilma- ja vesiruiskun kärki

Valitse  Green Line  – kuormitat vähemmän ympäristöäsi

Adapterihuolto
AlkuperäistenCrystal Tip -kärkien käyttäjä saat adapterihuollon 

edullisesti. Lähetä adapterisi meille ilmaisessa huoltopussissa.  

Kun lähetät 5 kpl/huoltopussi on huoltohinta 10 e /adapteri. 

Yksittäin lähetettyjen adapterien huoltohinta 15 e/adapteri. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme  p. 010 588 6100 ja 

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

* Arvonlisäveroton hinta
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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. 

* Arvonlisäveroton hinta

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!

TrollByte Kimera gc
Filminpidin

Tehdastilauksena saatavana  

uusiutuvista  raaka-aineista 

valmistettu TrollByte  
Kimera GC -filminpidin 

kuvalevyille tai sensoreille. 

Lisätiedot   
asiakas palvelustamme  
p. 010 588 6100

Servietti BIO
Kertakäyttöinen servietti

Täysin kompostoituva ja biologisesti  

hajoava, kertakäyttöinen servietti.

Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Servietin takaosa on 

valmistettu kompostoituvasta muovikalvosta ja etupinta kuitu-

kudoksesta, jolla on erinomainen imukyky. Koko: 39 x 44 cm.  

Materiaali: selluloosamassa. FSC-sertifioitu.

301295 Servietti BIO, muovitettu valkoinen,  

6 x 150 kpl

BioBag
Jätepussi

BioBag -biopussit ovat täysin kompostoituvia  

ja hajoavat muun orgaanisen jätteen mukana  

BioBag -tuotteet ovat sertifioitu eurooppalaisen standardin  

EN 13432 ja yhdysvaltalaisen standardin ASTM D6400 mukaisesti. 

Pussin koko 60 x 74 cm. Tilavuus 35 litraa.

301298 Jätepussi BioBag 35 l, 40 kpl 

Hygoformic Bio 
Syljenimuri

Hygoformic Bio -syljenimuri on valmistettu biopohjaisesta poly-

eteenistä (PE). Valmistusraaka-aineena käytetään sokeriruokoa, 

joka on täysin uusiutuva luonnonvara. Tehokas ja kudosystäväl-

linen syljenimu sekä kielenpidin, jonka muotoa ja kokoa voidaan 

säätää. Tukkupakkaus 10 x 100 kpl. 

30498  Hygoformic Bio, syljenimuri, 100 kpl 

30497  Hygoformic Bio, väliholkki, 100 kpl

65 e
*52,42 e

7,90 e
*6,37 e

29,90 e
*24,11 e

4 e
*3,23 e

Bio-Tray  
Kertakäyttötarjotin

Kertakäyttöinen, biohajoava 

muovitarjotin. Materiaali PLA 

(polylaktidi) on täysin bio-

pohjainen ja 100 %:sti 

kompostoituva muovimateriaali,  

joka valmistetaan uusiutuvista luonnonlähteistä.  

Tarjottimessa on paikat 10:lle instrumentille,  

3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle  

tai fluorille. Mitat: 28 x 18 cm.

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl

37102 Muovipikari Bio-Cup, 20 cl, 50 kpl 
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130 e
*104,84 e

18 e
*14,52 e

Whiteness HP Blue
35 % vetyperoksidi vastaanottovalkaisuun

Tehokas vastaanottovalkaisu 40 minuutin käsittelyllä.  

Ei tarvetta vaihtaa geeliä käsittelyn aikana.  

Helppo sekoittaa homogeeniseksi, vienti suoraan 

ruiskukärjestä, ei hukka materiaalia.   

Säilytys huoneenlämmössä!

• Viskoosi geeli 

• Kaliumnitraatti ja fluori, vähentävät sensitiivisyyttä

• Kalsium, suojaa kiillettä

31008 Whiteness HP Blue Kit 35 %,  

sisältää: 6 x 1,2 g valkaisugeeliä + 6 x vientikärjet, 2 g neutraloijaa, 

2 g Top Dam-iensuoja-ainetta ja tarvikkeet

Top Dam vihreä
Valokovetteinen iensuoja

Maksimi kerrospaksuus 1 mm. Valokovetus 20–30 sekuntia. Helppo poistaa.  

Pakkauksessa 2 g ruisku sekä 3 vientikärkeä.

31004 Top Dam vihreä, 2 g

* Arvonlisäveroton hinta

Icon
Resiini-infiltraatti

Välty korjaavassa hoidossa tapahtuvalta ehjän hammaskudoksen tuhoamiselta. 

Resiini-infiltraatio on mikroinvasiivinen, kudosta säästävä menetelmä, joka 

soveltuu mm. lasten ja nuorten alkavien kariesvaurioiden hoitoon. Hoitomuotoa 

voidaan käyttää approksimaaliväleissä sekä sileillä pinnoilla.

31991 Icon approximal starter kit, 2 kpl

31993 Icon buccal starter kit, 2 kpl

31994 Icon buccal refill, 7 kpl 

31992 Icon approximal refill, 7 kpl

DMG

"Jopa kolmen vuoden  seuranta-ajan 

perusteella menetelmän  avulla 

saadaan alkavia, eteneviä 

 hammasvälivaurioita pysäytettyä 

tehokkaammin kuin esim. käyttäen 

fluorilakkausta sekä pysyvissä- että 

maitohampaissa."

Lähde | Pajala P., Laitala M-L., Käkilehto T., 
Tjäderhane L., Anttonen V.; Resiini-infiltraatio 
alkavien kariesvaurioiden pysäytyshoidossa, 
Suomen Hammaslääkärilehti 14/2015)
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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 sekoitusta. 

Turvallista valkaisua vain 30 minuutissa. Neutraali pH. Kalium- 

nitraatti vähentää sensitiivisyyttä. Hoidettava alue on eristet-

tävä 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
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Oikomishoitoon

OrthoDots
Yksittäispakattu silikonityynybrakettien 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. 

TANZO  |  Kupari NiTi-lanka 

Lievillä voimilla pitkään suussa toimiva ja erinomaisesti 

muotoutumista vastustava kaari, jossa on valmiina

2 stopparia, jotka voi tarvittaessa puristaa kiinni kaareen. 

TANZO on saatavana kahdessa lämpöalueessa:

low force (aktivoituu 33–35˚C), erinomainen aloituskaari ja 

medium force (aktivoituu 25–27˚C).

Koska eri valmistuserissä aina hieman vaihtelua, puhutaan

mieluummin lämpöalueesta kuin tarkoista lämpöasteista.

Tämän kaaren suosio on lisääntynyt koko ajan ja se on 

vähitellen syrjäyttänyt maailmalla perinteiset lämpökaaret.

Saatavana yksittäinpakattuina perinteisissä koissa 

018-uran braketteihin:

Low force, kaarimalli F3: 

013, 014, 016, 018, 16x16, 16x22 ja 17x25 | koodit 40897–40947

Medium force, kaarimalli F3: 

014, 016, 14x25, 16x16, 16x22 ja 17x25  | koodit 40899–40912 

Carriere Motion II / III
44755 Carriere kit 424–900CN, 

3-potilaalle (2 x 23/25/27 mm + mitta)

Carriere Motion II  koot 16–34 mm vas/oik 1 kpl 

Carriere Motion III koot 16–31 mm vas=oik 1 kpl

44802   Sidekick koukku ets., 10 kpl

Kumivedot: 

44753  Force 1: 6oz, ¼”, 50 x 50 kpl

44754  Force 2: 8oz, 3/16”, 50 x 50 kpl

Saattaa mahdollistaa 
pysyvän premolaarin 
säästämisen
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Aligner

Ibiza (Spain)

meets braces
SEMINAR
P R  E S E N T E D   B Y   F O R  E S T A D E N T

THE 1ST

25TH – 26TH  SEPTEMBER  2020
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The First Aligner Meets Braces  Seminar   
25.–26.9.2020 Ibiza, Espanja
Luennoitsijoina tunnetut asiantuntijat: 

Dr. Ravi Nanda, Dr. Lars Christensen,

Dr. Björn Ludwig, Dr. Vittorio Cacciafesta

Dr. Alexandra Gebhardt, Dr. Giorgio Iodice,

Dr. José Maria Ponce de León  ja

Dr. Guillaume Lecocq   

Kurssihinta  

Huom! Early bird -hinta (maksu ennen 14.6.2020) 749 euroa

opiskelijat/assistentit (todistus) 679 e, seuralainen 198 e. 

Majoitusvaraukset erikseen. Pyydä esite!

Kurssipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautumiset netissä osoitteessa :

www.forestadent.com > courses and symposiums  

tai ibiza@ forestadent.com 

Accu guide 
Ohjuri OE PAL -ruuvien asentamiseen 
Ruuvit asentuvat yhdensuuntaisiksi ja samalle korkeudelle, 

jolloin labortorion työskentely helpottuu.

Ruuvit asentuvat oikeaan kohtaan ja sentoon – ei  liian  

lähelle hapaiden juuria eikä nenäohteloon. 

Lisäksi accuguide antaa varmuutta ruuvien asentamiseen  

kuten implanttien asennuksessa käytettävät ohjurit. 

Ohjuri valmistetaan potilaskohtaisesti Forestadentilla.

Kokonaispalveluun sisältyy meisseli, ohjuri ja malli 

– aina potilaskohtaisesti. 

Myös muita uusia osia OrthoEasy-valikoimaan. 

Dr. Björn Ludwigin 
hands-on -kurssi  

Innovative anchorage concepts 
27.–28. 11.2020 Traben-Trarbach, Saksa 
Tämä kurssi on varattu kokonaan suomalaisille, 

mikäli ilmoittautuneita on 18.  

Kurssin hinta 1 435 e sisältää kurssin  

ja materiaalit, paikalliset kuljetukset, 

majoitukset sekä ateriat ja kahvit. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisivujen kautta 

www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat

Haluatko tietää lisää  
oikomishoidon tuotteista? 

Soita p. 010 588 6600

Marika Saarinen 

myyntispesialisti, p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi

Uusi digitaalisesti suunniteltu ohjuri



KaVon kuvantamisratkaisut
Lisää mahdollisuuksia yhdellä silmäyksellä

KaVo OP 2D 
digitaalisen panoraamakuvanta-
misen ensilaitteeksi.

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

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

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

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

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

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

KaVo Scan eXam™
suorituskykyä ammattilaisille.

KaVo GXS-700
intraoraalisensoritekniikka
suoraan kuvakaappaukseen.

KaVo Scan eXam™ One
nerokkaan yksinkertainen.

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

Vuonna 2018 KaVo esittelee uuden tulevaisuuden

tarpeisiin kehitetyn ohjelmistojärjestelmänsä, joka 

kattaa kaikki modernin hammaslääketieteen ja 

hammasteknologian osa-alueet. DTX Studio yhdistää 

kuvantamisjärjestelmät, intraoraalikuvantamisen ja

CAD-/CAM-ratkaisut sekä tarjoaa integroidun työnkulun

laboratorioita ja hammaslääkärin vastaanottoja varten. 

Endodontia, protetiikka, restruktiot, implantit ja muut 

sovellukset: intuitiivinen ratkaisumme luo yhtenäisen 

perustan tehokkaampia  työnkulkuja varten. 

Lataa kuvantamisratkaisujemme yleisesite osoitteesta

go.kavo.com/fi/imgoverview

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

Kysy lisää! 
 Laitemyynti
p. 010 588 6200

DIAGNOcam
Digitaalinen kamerajärjestelmä kariesdiagnostiikkaan
 

Kamerajärjestelmä, joka hyödyntää hampaan rakennetta kariesdiagnoosin  varmistamiseen. 

Tekniikka perustuu hampaan läpivalaisuun käyttäen hammasta valonjohtimena. 

Selkeä kuva näytöllä, mikä helpottaa olennaisesti myös potilaskommunikaatiota.  

Kariesleesion kaltaiset rakenteet näkyvät kuvassa tummina varjoina. 

Kariesmuutokset näkyvät hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Helppokäyttöinen, nopea ja kuvat dokumentoitavissa. 

Täydentää loistavasti röntgendiagnostiikkaa. 

Pyydä esittely vastaanotollesi.

Laadukkaat, nopeammat diagnoosit

Kariesdiagnoosi ilman röntgeniä

* 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.  

ORTHOfocusTM -toiminnalli-

suuden avulla optimaalinen 

panoraamakuva muodostetaan 

automaattisesti – takaa helpon  

ja nopean potilasasettelun.

Kalloalteraaliohjelmat lapsi- ja 

aikuispotilaiden kuvaamiseen, 

PA-kuvausohjelman sekä valinnai-

sen käsinkuvaukseen. Patentoitu 

ORTHOcephTM: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.



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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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

SUUNNITTELU + HOITO
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Ergonomiset liikeradat  |  Ulottuvuutta  |  Keveyttä 

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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Kätevä 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.  

Erittäin helppo käyttöönotto.
INTEGOn monipuoliset ominaisuudet 

ovat nopeasti ja helposti omaksuttavissa

Helppoutta – myös endodontiaan.
INTEGO-malleihin voidaan ohjelmoida  
säädöt eri valmistajien endoneuloille, 
kierrosalueet ja vääntömomentti. 
Automaattinen takaisinpyörimismahdollisuus. 
Saatavana integroitu apexmittari, joka pysäyttää 
automaattisesti juurikanavaneulan. 
Resiprokatiiviset säädöt, jotka sopivat kaiklle 
resiproc-neuloille. Saatavana tehdasasetuksina 
tai ne voidaan myös  jälkiasentaa INTEGO- ja 
INTEGO PRO -malleihin.

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

Funktionaalinen desing.
Ergonomiset liikeradat.
Keveyttä, ulottuvuutta.
Paljon jalkatilaa sekä 
hammaslääkärille että hoitajalle.
Erittäin mukava ja liikesynkronoitu potilastuoli.

Aidosti oikea molempikätinen hoitokone

Runsaasti erilaisia kokoonpanovariaatioita
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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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Välinehuoltoon
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Tehokas!

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

GREEN&CLEAN ID N

veloituksetta!

+

Desinfiointiainetiiviste 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

Green&Clean IK
Kulmakappaleiden  desinfiointiaine

Käyttövalmis alkoholipitoinen  

desinfiointiainesuihke käsi- ja kulma- 

kappaleille sekä turbiineille. Lyhyt  

vaikutusaika (virusidinen 15 sekunnissa  

ja bakterisidinen 2 minuutissa). Yhdestä  

pullosta riittää noin 300 annostelukertaan.  

Desinfiointi Metasys IK:lla tehdään ennen  

öljyämistä tiskialtaan päällä (1–2 s).  

Ei korvaa tarvittavan huoltoöljyn käyttöä!

06907 Green&Clean IK, 2 x 200 ml

Green & Clean M2
Tehoimun puhdistusaine

Kaksiosainen, vaahtoamaton desinfektio- ja puhdistusaine 

amalgaaminerottajalle sekä imulaitteille. Kaksoismenetelmä, 

kaksi erilaista nestettä (punainen, vihreä) bakteeriresistenssin 

ehkäisemiseksi. Ei vaahtoa. Luontoystävällinen. Sopii kaikkiin 

amalgaaminerottajiin.

31664 Green & Clean M2, refill, 4 x 500 ml

39013 Green&Clean M2, 2 x 500 ml 

05933  Green&Clean M2, annostelija, 1 kpl

Taskisum 
Kertakäyttöinen mikrokuitupyyhe 

Erittäin korkealaatuinen, nukkaamaton mikrokuitupyyhe kuiva-, 

nihkeä-, kostea- ja märkäpyyhintään. Poistaa tutkitusti yli 99 %  

bakteereista. Materiaali 100 % mikrokuitu.  

Koko: 42 x 34 cm.

301299 Taskisum, mikrokuitu, 

kertakäyttöinen,  

40 kpl

Oromed Viruderm
Käsidesinfiointiaine

Käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen 

desinfiointiin. Tehoaa norovirukseen 

15 sekunnissa. Ei sisällä hajusteita tai 

väriaineita. Patentoitu koostumus 

auttaa ylläpitämään ihon kosteusta-

sapainon ja se sopii kaikkein  

herkimmällekin iholle. 

36310 Oromed Viruderm, 500 ml

Dentiro Light 
Pintadesinfektioaine

Käyttövalmis alkoholipohjainen liuos  

ei-invasiivisten lääkintälaitteiden  

desinfektioon ja puhdistukseen.  

Tuoksuton. Tukkupakkaus 6 x 1 l.

39539 Dentiro Light, 1 l 

37601 Dentiro Light, 5 l

Uutta!

* 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



Saat hinta-arvion.
Saat paluupostissa:
korjatun instrumentin 
+ uuden huoltopussin

Pakkaa pussiin!
Postita! Ei postimaksua.

Pyydä huoltopussi!
huolto@hammasvaline.fi  

puh. 010 588 6300.
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Muistathan myös, että 
mahdollisimman turvallinen 
säteilyhygienia ja -tehokkuus 
saavutetaan säännöllisillä 
huolloilla. 

Varaa laadun-
varmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi 
ajoissa! 

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

huolto
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

Tekninen palvelu

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
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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 unelmiesi vastaanotto?
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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

OIVA Omavarasto
Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu tilaus- ja 

varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijärjestelmä. 

OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja pienille.

OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska 

>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää
> nopea ottaa käyttöön, ei suuria investointeja tai laitteita
> voit hallita varastoa todellisen käytön ja tarpeen mukaan
> sillä minimoit virheet ja minimoit varastokulut
> vaivaton ylläpito 24 h ja inventointi helppoa

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi?

Kysy meiltä, niin kerromme lisää:
ESPOO | Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

TURKU | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

TAMPERE | Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686

KUOPIO | Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

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

Nopeasti ja helposti käytössä.  

Järjestelmän oppii 3 minuutissa!

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. 

kauppa.hammasvaline.fi

Verkkokampanjat

Uutta verkkokaupassa!
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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

Nina Parkkila, p. 043 850 1416

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593 

Huoltoedustaja:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

Jukka Liikanen, p. 050 310 8689

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sirpa Uimonen, p. 050 310 8549

Laitteet ja kalusteet

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustajat:

Antti Hartikainen, p. 050 310 8599

Jukka Haapiainen, p. 050 310 8640

Matti Vanhanen, p. 043 850 1418

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustaja:

Mika Nummela, p. 050 310 8608

LÄNSI- JA KESKI-SUOMEN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Huoltoedustajat: 

Reijo Hanhimäki, p. 050 310 8598 

Markus Kontunen, p. 045 7881 4211

Markus Pietiläinen, p. 050 310 8645 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 

Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212

Laitteet ja kalusteet 

Esa Asikainen, p. 050 310 8590

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600

Pyry Koivumäki, p. 050 310 8604

Juha Laurila, p. 050 310 8606

Joonas Pakkanen, p. 045 7881 5198

Lauri Taipale, p. 050 310 8644

Timo Tolvanen, p. 050 310 8634

KOKO SUOMI 

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

Tuija Junttila, Miia Joher, Deborah 

Delatte 

Tarjousmyynti
Myynnin tuen päällikkö (OIVA-tuki)

Björn Karlsson, p. 043 825 9449

Tarjousanalyytikko

Mikko Koivisto, p. 045 7881 5195

Tarjouskäsittelijät:

Lea Reunanen, p. 050 310 8543 

Eeva Janhunen p. 050 310 8635

Oikomistuotteet  

p. 010 588 6600
Myyntispesialisti Marika Saarinen,

p. 045 7881 5192

Laboratoriotuotteet  

p. 010 588 6400
Myyntiassistentti Deborah Delatte, 

p. 045 7881 4285

Hammastarvikkeet
Tuotehallinta

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569

Hankintapäällikkö Hannele Nokia, p. 050 310 8563

Tuotepäällikkö Anna Laaksonen, p. 050 310 8548

Tuotepäällikkö Katriina Polttila, p. 045 7881 4253

Tuotespesialisti Minna Nurmi, p. 050 310 8564 

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

Tuotepäällikkö Visa Poikela, p. 050 310 8646

Myyntiassistentti 

Katariina Karento-Peltonen, p. 050 310 8542 

Cad/Cam, Cerec

Aluepäällikkö Niko Fjäder, p. 050 310 8611 

Tekninen asiantuntija Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569  

Markkinointiassistentit:

Satu Järvinen, p. 050 310 8571  (tapahtumat) 

Jaana Koskio, p. 043 8259477 (graaf.suunnittelu)

Hammasvälineen toimipisteet 

HAMMASVÄLINE OY

ESPOO PL 15, 02101 Espoo  |  Orionintie 5, 3.krs, 02200 Espoo  

VANTAA  Tekninen palvelu, Porttikaari 20, 01200 Vantaa   

TURKU Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku  

TAMPERE Kuoppamäentie 40, Liikehuoneisto, 33800 Tampere  

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

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

OULU Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu  

kotisivut  www.hammasvaline.fi 

sähköpostit etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi 

asiakaspalvelu 010 588 6100
puhelinvaihde 010 588 6000   

Myyntipalvelunumerot  Verkkokauppa 
Hammastarvikemyynti  p. 010 588 6100 kauppa.hammasvaline.fi
Oikomistuotemyynti  p. 010 588 6600 sähköpostilaukset 

Laboratoriomyynti  p. 010 588 6400 tilaukset@hammasvaline.fi

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

Huoltopalvelut   p. 010 588 6300 huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu   p. 010 588 6700 varaosatilaus@hammasvaline.fi

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

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594 

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614 

Huoltoteknikot: 

Markku Ahvenainen, p. 050 310 8605 

Jari-Pekka Kontiainen, p. 050 310 8619

Huollon assistentti

Mirka Pakkanen p. 050 310 8610

Hallinto
Toimitusjohtaja Kalle Salmela,  

p. 050 310 8627

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talouspäällikkö Katri Kerttula, 

p. 043 826 7500

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

Tulossa 
OPEN HOUSE Hammasväline 
14.5.2020  |  kello 15–20 |  Orionintie 5, Espoo

Kokeile, testaa. 
Tutustu uutuuksiin.
Osallistu miniluennoille.

VARAA AJOISSAPAIKKASI LUENNOILLE 

Open House -päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen kotisivuillamme  

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

Ota mukaan kollegasi ja oma työtiimisi ja vietä rento iltapäivä 

kanssamme. Poimi tuhti tietopaketti ajankohtaisista teemoista 

ja kevään 2020 uutuuksista.

Hyödynnä samalla päivän erikoistarjoukset!



Yhteistyössä:
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Hands-on-iltakurssit
Ruiskumuottitekniikka, kuituvahvisteiset täytteet ja pilarit 

Ammatillinen  
seminaari ja risteily 
28.8.–29.8.2020 

Ammatillista koulutusta  
suuhygienisteille ja hammashoitajille.

Seminaarin ohjelma 28.8.2020
9.30-9.45 Päivän avaus

9.45-13.00  Luentoja 

13.00-14.00  Näyttelyyn tutustuminen

14.00-16.15 Luentoja 

Risteilyn ohjelma 
28.8.2020
16.30-17.30  Bussikuljetus länsiterminaaliin 22h-risteily Tallinnaan, Silja Europa.

Siirtyminen laivaan ja hytteihin majoittuminen A-luokan hytti kahdelle hengelle.

18.00-20.00 Yhteinen tilaisuus laivan kokoustiloissa

Kahvibuffet

20.30- Illallinen Grande Buffet

29.8.2020
07.00-10.00 Buffet aamiainen

08.00-12.00  Maissa käynti mahdollisuus Tallinnassa

12.30- Laiva lähtee Tallinnasta

16.00 Saapuminen Helsinkiin

Ammatillinen seminaari maksuton, mutta risteilyn lähtijöille omavastuu 50 euroa/hlö

Ilmoittautuminen on sitova, peruuttamaton sekä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 

peruttu ilmoittautuminen laskutetaan osallistujilta. 

Ilmoittautuminen: www.denstal.fi/koulutuskalenteri viimeistään 29.7.2020.

Osallistujamäärä max. 50 hlö/seminaari

Osallistujamäärä max. 40 hlö/risteily

Lisätietoja: koulutus@denstal.fi

Järjestäjät: STAL ry, Denstal Oy ja Hammasväline Oy  

Seminaari paikka: Hammasväline Oy, Orionintie 5, 3. krs, Espoo

Kurssilla esitellään ja harjoitellaan

kuluneen purennan korotus ruiskutettavalla yhdistelmämuovilla muottitekniikan avulla,  

ison kahden pinnan taka-alueen täytteen vahvistaminen juoksevalla kuituvahvisteisella  

muovilla sekä yksilöllisen kuitunastan ja kuituvahvisteisen pilarin tekeminen.

5.2.2020  Espoo, Hammasväline Oy  |  TÄYNNÄ!
6.2. 2020 Tampere, Scandic Tampere Station  |  TÄYNNÄ!
12.2.2020 Oulu, Scandic Oulu

13.2.2020 Jyväskylä, Scandic Jyväskylä Station

5.3.2020 Turku, Radisson Blu Marina Palace  |  TÄYNNÄ!
23.4.2020 Espoo, Hammasväline Oy

28.4.2020 Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi 

Luennoitsija Mikko Salminen, GC. Kurssille mahtuu enintään 15 osallistujaa.  

Kurssin hinta on 50 euroa (sis. alv 24 %). Kurssin hinta sisältää opetusmateriaalin ja tarjoilut.  

Peruutukset viimeistään 7 päivää ennen tilaisuutta. Peruuttamattomasta poisjäännistä  

veloitamme kurssin hinnan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat  

tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi

Järjestäjät: GC ja Hammasväline Oy

VARAA HETI!  Kurssit täyttyvät nopeasti.



Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja ...
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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.

Hygieniakurssit keväällä 2020
Luennoitsija TtM, SHG, sairaalahygieniahoitaja Nina Parkkila. 

Koulutustilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita aseptiikasta mm. 

lainsäädännöstä, tavanomaisista varotoimista hammashoidossa, mitä ja miten 

puhdistus- ja desinfiointiaineita käytätään mihinkin, toiminko oikein? 

18.2.2020  |  Joensuu
19.2.2020  |  Mikkeli
   9.3.2020  |  Lahti
12.3.2020  |  Espoo
22.4.2020  |  Jyväskylä
23.4.2020  |  Pori

Ohjelma ja ilmoittautuminen kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi. 

HLL Kari Pihlman toimii 

yksityishammaslääkärinä 

Espoossa. Hän on toiminut 

myös kliinisenä opettajana 

Helsingin yliopiston kansain-

välisessä jatkokoulutus- 

yksikössä. Pihlman on ISCD:n 

valtuuttama kansainvälinen 

CEREC-kouluttaja.

CAD/CAM restauraatiot 
ja digitaalinen jäljentäminen 
Luennoitsija HLL Kari Pihlman. 

Tämä luento on tarkoitettu kaikille hammaslääkäreille 

ja hammashoitohenkilökunnalle. Kurssilla käydään läpi 

mitä sinun tulee tietää käytettävistä materiaaleista ja 

kuinka kiinnität työn.  

17.3.2020  |  Espoo
24.3.2020  |  Turku
31.3.2020  |  Kuopio

Luento on maksuton.  Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset

kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi 

> Koulutukset ja tapahtumat 




