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 Elo-lokakuun EXTRA         Poimintoja  

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

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

Paljon uusia 

Suojatuotteita 

Turvallisuutta syksyn virusinfektioiden 

torjumiseen. Lue lisää sivuilta 30–31,  

ja lataa uusi esite kotisivuiltamme  

www.hammasvaline.fi/Tuotteet/Tuoteluettelot

Uutta käsihygieniaan.

OCC Oromed gel 

Nopeasti vaikuttava, virusidinen desinfektiogeeli 

käsille.  Saatavana kätevissä pakkauksissa, 

200 ml pikkupullo ja 500 ml pumppupullo.  

Lisää sivulla 32.

Innovaatio

CareShield 

Suojapleksi toimenpiteisiin suojaamaan 

sekä potilasta että hoitohenkilöstöä 

aerosolisuihkuilta. Lisää sivulla 10 .

Step-by-step 
Juurihoidon 
webinaarisarja 

QAdentalin toteuttama  EHL Riikka Mattilan 

viiden luennon sarja "Endodiagnostiikka ja 

juurihoito käytännössä" sisältää perustietoa 

ja käytännön vinkkejä diagnostiikasta 

ja juurihoidon toteutukseen sekä 

tenttimismahdollisuuden. Rekisteröidy 

ilmaiseksi. Lisää sivulla 51.

Aallosta toiseen... 
 

Puolisen vuotta takana poikkeuksellista pandemiatilannetta, joka on 

vaikuttanut vahvasti myös hammasvastaanotoilla. Ensimmäisessä aallossa 

varotoimenpiteet sulkivat suuren osan vastaanotoista, suojatuotteiden kysyntä nousi pilviin 

ja saatavuus valmistajilta takkusi ennennäkemättömällä tavalla maailmanlaajuisesti. 

Me Hammasvälineessä rajoitimme heti alussa kysytyimpien suojatarvikkeiden kertaostomääriä ja löysimme hyvin 

nopeasti uusia valmistajia, joten pystyimme toimittamaan asiakkaillemme jatkuvasti vähintään viikkotarpeen ver-

ran lähes kaikkia suojatuotteita. Saatavuus valmistajilta ei vieläkään ole palannut normaaliin, joten tästä syystä joi-

denkin tuotteiden osalta tilauskäytäntö hoidetaan edelleen ainoastaan asiakaspalvelun kautta, puh. 010 588 6100.

Kiitos kaikille asiakkaillemme yhteistyöstä tämän poikkeusajan tuomien haasteiden kanssa.  

Suojatuotteiden saatavuus ja valikoima on jo parempi, markkinoille on tullut uusia tuotteita ja valmistajia 

(ks. sivu 28–29). Olemme paremmin varautuneita toiseen aaltoon, joka ei toivottavasti rantaudu suurella voimalla.

Lähes kaikki syksylle siirretyt Hygieniakurssit ovat täyttyneet, samoin Kari Pihlmanin kurssit CAD/CAM-restau-

raatioista ja digitaalisesta jäljentämisestä (sivu 52). Perinteisten kurssien osallistujamääriä on rajoitettu turva-

määräysen mukaisesti, mutta vapaita paikkoja kannattaa kuitenkin kysellä,  puh. 050 310 8571. 

Webinaarien tarjonta on kasvanut voimakkaasti. Suosittelemme QADentalin organisoimaa ja EHL Riikka Mattilan 

luennoimaa Juurihoito käytännössä step-by-step-webinaarisarjaa, jonka ilmoittautumistiedot löydät sivulta 51. 

Tuotevalikoimamme ja nopeat kampanjat löydät helposti verkkokaupasta kauppa.hammasvaline.fi 

Tuote- ja laitenäyttelymme Espoossa on avoinna tarvittaessa. Vieraiden kertamääriä on turvallisuussyistä 

rajoitettu, joten varaa aikasi ajoissa joko edustajiltamme, asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 tai  

laitemyynnistämme p. 010 588 6200. 

Pidetään huoli toisistamme ja asiakkaistamme turvaamalla tartuntavapaat vastaanotot ja työpisteet 

huolellisilla päivittäisillä hygienia- ja desinfektiotoimenpiteillä. 

Soitellaan. Pysykää terveinä

HAMMASVÄLINEEN TIIMI
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106 e
*85,48 e

124 e
*100 e

86 e
*69,35 e

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.

* 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 valokovetuksen sekä helpot-

taa kalsiumin luovutusta. Kuten MTA, myös TheraCal 

LC edistää paranemista emäksisen pH:n1,2 ansiosta ja 

kalsiumin luovutus edesauttaa dentiinisillan muodos-

tumista1,3. 

Voidaan viedä täyteaineiden 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

All-Bond Universal 
Valokovetteinen universaali sidosaine – 

ei vaadi aktivaattoria

Vain yksi pullo ilman erillistä aktivaattoria 

sekä suoraan, että epäsuoraan sidostukseen. 

Kemiallis-, kaksois- ja valokovetteiseen 

työskentelyyn.  

36958 All-Bond Universal, 6 ml



Työskentelyosa 13 mm Varsi 11 mm

17 mm

Aktiivinen osa 
7 mm

No. 25
Taper: .09

Joustava, kestävä 
ja heti käyttövalmis! 

Laajentaa kanavan koronaalisen kolmanneksen ja  parantaa 

kanavaa pääsyä luoden suoran linjan kanavan keski-ja apikaaliosaan. 

Puhdistaa ja paikallistaa  kanavan suut. Estää bakreereja kulkeutumasta kanavan 

seuraavaan  kolmannekseen. Voidaan käyttää  kaikkien juurenhoitomenetelmien kanssa.

33788 One Flare 9 % , 17 mm/25, steriili, 5 kpl 
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One Flare®

NiTi-instrumentti kanavan koronaaliosan laajentamiseen

STERIILI, AUTOKLAVOITAVA

One G – Vain yksi pyörivä instrumentti liukupolun luontiin

STERIILI, KERTAKÄYTTÖINEN

Helppokäyttöinen, yksinkertainen ja nopea menetelmä. 

Jatkuvasti pyörivä kertakäyttöinen instrumentti. Heti valmis, steriili ja kertakäyttöinen instrumentti.

Esilaajentaa juurikanavan tehokkaasti juurikanavan alkuperäistä anatomiaa muotoillen ja poistaa 

osan juuri kanavan orgaanisesta sisällöstä. Säästää aikaa koko endodonttisessa hoidossa  jättäen ai-

kaa huuhteluun. Vältä infektioriskit!  Steriilin blisterpakkauksen ansiosta turvallinen potilaalle ja 

hammashoitajalle.

31715 One G 3 %, 21 mm/0.14, steriili, 5 kpl  

31716 One G 3 %, 25 mm/0.14, steriili, 5 kpl 

31717 One G 3 %, 29 mm/0.14, steriili, 5 kpl 

Dual Move 
Johdoton endomoottori, jossa voidaan valita 
liikkeen suunta, nopeus ja vääntömomentti 

340 astetta 
kääntyvä, 
pieni ja siro 
kulmakappale, 
jossa 180 astetta 
kääntyvä näyttö.  6 ohjelmoitavaa 
muistipaikkaa. Jatkuva pyörivä liike tai 
edestakainen eli resiprokaatioliike.

32890 MM Dual Move kit -kulmakappale ja moottori

30560 Endo Ultra Activator Kit: käsikappale, 

 4 kpl steriloitavia titaanikärkiä,suojapusseja, 

 1 kiristin, 2 vaihtopäätä sekä laturi

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

EndoUltra
Johdoton juurikanavan huuhtelun tehostaja

Käyttövalmis johdoton Ultrasonic-aktivaattori juurikanavan huuhteluaineiden aktivointiin 

ennen juurikanavan täyttöä. Irrottaa biofi lmiä, poistaa tukkeumat tubuluksista, parantaa 

huuhteluaineiden tunkeutumista ja alentaa bakteeritasoa. 

Turvalliseen  juurihoitoon

Coltene 
Micro-Megalta



MicroMega
REMOVER

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. 

NEW
SIZES

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

100% +

2,4 X
more resistant*
to fracture (cyclic fatigue)
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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
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35.04

45.04
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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. 

Micro-Mega SA 12 rue du tunnel 25000 BESANCON / France
One Curve - Medical device class llA according to directive 
93/42/CEE.
Notifi ed body: LNE/G-MED (CE 0459). 
Medical device for dental care, meant for 
professional dental use

N°30 .07
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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

Uutta!

301440 Remover,  7% 19 mm/30 steriili, 5 kpl

301441 Remover,  7% 23 mm/30 steriili, 5 kpl

Vain yksi viila kanavan puhdistamiseen. 

Pyörivä liike poistaa vanhan täytemateriaalin 

tehokkaasti. Kolme leikkaavaa terää 

ja turvallinen ei-leikkaava kärki.

C.Wire-lämpökäsittely tekee 

instrumentista vahvan ja joustavan.

Pituudet 19 mm tai 23 mm.



Katso työohje netissä:
kauppa.hammasvaline.fi 

> tuote 34071  > video 
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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. Kiinteä kehys säästää aikaa. Elastinen Flexi Dam -materiaali ei repeydy ja on 

helppo  asentaa. Lateksivapaa, ei allergisoiva. 

34071  Flexi Dam frame, kofferdamkumi, 20 kpl

Hygenic Fiesta  | Klammerisetti

Värikoodatut, mattapintaiset siivelliset klammerit ruostumattomasta teräksestä.  Helppo 

säilyttää omassa telineessä, jossa on jokaiselle klammerille oma värein merkitty paikka. 

37808  Hygenic Fiesta -klammerisetti, 9 kpl. Pakkauksesssa 

 2 premolaari, 2A premolaari, 4 molaari pieni, 7 molaari, 8A molaari pieni, 

 9 etualue, 12A alamolaari, 13A alamolaari, 14A molaari.

GuttaFlow Bioseal
Juurikanavien kylmätäyttöjärjestelmä

Bioaktiivinen tiivistäminen ja täyttö.

Guttaperkka ja sealer viedään yhdessä kanavaan. 

Kevyesti laajeneva materiaali takaa varman adheesion ja 

tiiviyden. Juurikanavatäytteestä tulee tiivis ja sidoksesta 

dentiinin ja guttaperkkanastan välillä erittäin vahva. 

GuttaFlow tuottaa luonnollisesti korjaavia komponent-

teja, kuten kalsiumia ja silikaatteja. Lisäksi se käynnistää 

biokemiallisia prosesseja, jotka tukevat luun uusiutumista 

juurikanavassa. 

Työskentelyaika 5 min, kovettuminen 12-16 min.

33604 GuttaFlow bioseal, ruiskupakkaus, 5 ml 

Endo-Frost
Kylmäsuihke

Vanupallojen ja -rullien jäädyttämiseen.  

Hajuton, lämpötila -50 Celsius-astetta.

Suutinputki tarkkaan applikointiin.

32650 Kylmäsuihke Roeko Endo-Frost, 

 200 ml
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70 e
*56,45 e

205 e
*165,34 e

Peruspakkaus Kokeilupakkaus

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 -sertifi oitu, työntekijät ovat insi-
nöörejä, 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 tek-
nistä julkaisua.

Dedicated to InnovationDT Light Post |   Kuitunastat

• Joustavuus kuten dentiinillä – ehkäisee juurifraktuuroita

• Patentoidut kuidut -> vahva, kestävä, hyvä röntgekontrasti, turvalli-

nen käyttää

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaaliosassa ja resto-

raatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihtavat nastat 

sekä yhteensopivat porat -> helppo poistaa tarvittaessa

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

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

37 e
*29,84 e

120 e
*96,77 e

MTA Fillapex
Biokeraaminen juurikanavasealeri

Korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistuvuus. Täyteaine 

hakeutuu erinomaisesti myös juurikanavan sivukanaviin. 

Sisältää kalsiumioneja, jotka edesauttavat dentiinin kasvua. 

Työskentelyaika 23 min ja lopullinen kovettumisaika 130 min. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

MTA Repair HP 
Biokeraaminen korjaussementti

Kovettumisaika noin 15 min. 

Hyvä röntgenkontrasti.  Vahvasti emäksisenä 

estää bakteerien kasvua. Luovuttaa kalsiumia.

Indikaatiot:

Endodonttiset traumat ja komplikaatiot, 

pulpan kattaminen, pediatria; pulpotomiat

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g
Top Dent neulateline
33554 Neulateline Top Dent 8 viilalle. 

 Ruostumatonta terästä

Top Dent merkkaussilikoni
30112  Merkkaussilikoni Top Dent, värilajitelma, 6 kpl
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OIKEA KOOSTUMUS 
OIKEAAN TOIMENPITEESEEN

TM

OIKEA KOOSTUMUS 
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Mineraalitrioksidiaggregaatti-korjaussementti
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NaviTip  | Vienti- ja huuhtelukärjet
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Endo-eze mta fl ow 
Endodonttinen korjaussementti. 

Helppo sekoittaa. Annostelu tarkasti 20G NaviTip-vientikärjellä. Pehmeä konsistenssi. 

Ei huuhtoudu pois, pysyy paikallaan. Alkukovetus 5 min, täydellinen kovetus 1 tunti. 

Lopullinen kovettuminen ja vahvuus 4 viikkoa. Skini-ruiskussa olevaa sekoitettua materiaalia 

voidaan käyttää max 15 minuuttia.  

33707  MTA Flow intro kit  2 g +  2 ml, pakkaus sisältää:

1 x MTA Flow Powder 2 g, 1 x MTA Flow Gel 2 ml, 1 x annostelulusikka, 

1 x sekoituslehtiö, 20 x Microkärki (20G), 10 x Skini-ruisku, 

10xLuer Lock -korkki, tekniikkakortti, käyttöohjeet.

Taipuisa, kanyyli ruostumatonta terästä. Luer Lock-kiinnitys 

Värikoodattu. Stoppari valmiina. Saatavana pituudet 

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

Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl. 

HUOM! Tarjous voimassa vain 1.9.– 31.10.2020

3 + 1
Osta valintasi mukaan 4 pakkausta  NaviTip -kärkiä 

20 kpl/pkt, saat niistä yhden edullisimman veloituksetta.

02592 Navitip 29 G, 17 mm, valkoinen, 20 kpl

02615 NaviTip 29 G, 21 mm, keltainen, 20 kpl

02616 Navitip 29 G, 25 mm, vaaleansininen, 20 kpl

02626 NaviTip 29 G, 27 mm, vaaleanvihreä, 20 kpl

88005 NaviTip 30 G,  25 mm, tummansininen, 20 kpl

02630 Sideport 31 G, 21 mm 20 kpl 

02632 Sideport 31 G, 27 mm, 20 kpl

83888 NaviTip FX harjakärki, 25 mm, lila, 20 kpl

83886 NaviTip FX harjakärki, 17 mm, valkoinen, 20 kpl

Navitip 
Sideport 31 g 
Huuhtelukärki

Kaksoisaukot annostelevat 

huuhteluaineet turvallisesti. 

Pituudet 21 mm ja 27 mm

Navitip FX 
Harjakärjet 

Harja puhdistaa, hankaa 

ja huuhtoo samanaikaisesti. 

Käytetään sitruunahapon kanssa. 

Saatavana pituudet 17 mm ja 25 mm.
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Uutta!

5,50 e
*4,44 eJuurenhoitoon ja kirurgiaan

Steriili vanurulla & 
vanupallopakkaus 
Juurenhoitoon ja kirurgiaan kertakäyttöiset vanurullat ja 

pallot. Steriilisti pakattuina: 6 kpl vanurulla nro 2, 

6 kpl vanupallo nro 2 ja 15 kpl vanupallo nro 4. 

100 % puuvillaa. 

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

Steriili vanurulla 
30647 Vanurulla 2 Unodent steriili, 20 x 6 kpl

Steriilit vanupallot 
32636  Steriili vanupallo 4 Alan, 

 20 pussia x 15 kpl

30648  Steriili vanupallo 2 Unodent, 

 200 pussia x 6 kpl

Ivory klammerit ja pihdit 
37270  Ivory Complete kit -klammerisetti, sisältää 

 8 kpl klammereita (koot: 9 etualue, 0 premolaari, 

 2 premolaari, 2A premolaari, 7 molaari, 8A molaari, 

 14 molaari, 14A molaari), 36 kpl kofferdamkumeja 15 x 15, 

 reikäpihti, klammeripihti ja lisätarvikkeet.

Steriili vaahtomuovityyny
Steriili, kertakäyttöinen vaahtomuovityyny neulatelineeseen. 

Pyöreä, halkaisija noin 5 cm, paksuus noin 5 mm. 

Steriilisti pakattu, 30 kpl.

31299  Steriili, pyöreä vaahtomuovityyny, 30 kpl

Värilliset 
vanurullat
Materiaali 100 % puuvillaa. 

Koko 2: pituus 36 mm 

ja halkaisija 10 mm.

301417  Vanurulla 2, sininen, 400 kpl

301418  Vanurulla 2, pinkki, 400 kpl

301419  Vanurulla 2, lila, 400 kpl

301420  Vanurulla 2, keltainen, 400 kpl 

84876 Kulzer, kofferdamklammeripihti, 1 kpl

84877 Kulzer, kofferdamreikäpihti, 1 kpl

Pro-Matrix Curve
Matriisinauha
Yksi komponentti, yksinkertaista 

työskentelyä, ei kokoamista, 

ei välinehuoltoa. 

Kertakäyttöisenä ihanteellinen 

liikkuvaan hammashoitoon. 

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

Hygieeninen, kertakäyttöinen. 
Helppo ja nopea käyttää
Sopii hyvin mm.  liikkuvaan 
hammashoitoon ja infektiopotilaille

Cerkamed
Endo-Top sideport
301398 huuhteluneula 

 Endo-Top sideport 

 30G, 100 kpl

Sekä klammerit että 

pihdit saatavana 

myös yksittäin 

* Arvonlisäveroton hinta

TARJOUS!
Osta Ivory Starter kit -klammerisetti, sisältää 1 kpl kutakin 

klammeria (0, 2A, 8A, 14, 2, 7, 9, 14A),  saat yhden paketin

kofferdamkumeja 15x15 cm (36 kpl) kaupan päälle.

1,20 e
*0,97 e

18 e
*14,51 e

13 e
*10,48e

16,20 e
*13,06e



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. 

4+1

A Division of DirectaDentalGroup

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

Practipal® neulateline
Kompakti neulateline toimivaan ja turvalliseen juurihoitoneulojen 
järjestämiseen. Neulatelineeseen mahtuu 13 juurihoitoneulaa. 
Helppo käsitellä - vähentää pistotapaturmia. Voidaan käyttää 
yhdessä Practipal systeemin kanssa tai yksinään erillisenä telineenä.

Practipal® iso tarjotin 
Pora/endoteline 16 poralle tai 28 
juurenhoitoneulalle. Multiblock on tarjottimelle 
laitettava teline kertakäyttöisille tuotteille. 
Instrumenttikiinnike 9 instrumentille. 
Mukana kiinnitysklipsit tarjottimille, sopii 
9 instrumentille.

Calasept® CHX
Huuhteluun endodonttisen 
hoidon aikana

Calasept® EDTA
Huuhteluaine juurikanavaseinämien 
kelatoimiseen ja smear layerin poistoon. 

4+1

4+1

4+1

5023-2018-06_MAgazine_Endo_PractiPal_Calasept_FI.indd   1 2018-06-01   13:08:22
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Tulossa!

Turvallisuutta potilaalle ja hoitohenkilökunnalle.

CareShield on helppokäyttöinen läpinäkyvä suoja, joka 

on liitettävissä tehoimuun. Estää erilaisten pisaroiden ja 

aerosolien leviämisen hoidon aikana, ja siten pienentää 

tartunta- ja infektioriskiä. 

Hammashoitojen aikana sekä hoitohenkilökunta että 

potilaat altistuvat aerosoleille ja orgaanisille nesteille, kuten 

verelle ja syljelle. Nesteet, jotka leviävät 

pisaroina ja aerosoleina saastuttavat 

myös henkilökohtaisia suoja-

varusteita sekä ympärillä 

olevia pintoja. 

CareShield on uusi tapa 
poistaa pisarat ja aerosolit

Kysy lisää saatavuudesta 

myynnistämme p. 010 588 6100
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246 e
*198,39 e

Uutuus!

287 e
*231,55 e

246 e
*198,39 e

210 e
*169,35 e

287 e
*231,55 e

287 e
*231,55 e

395 e
*318,55 e

214 e
*172,58 e

* Arvonlisäveroton hinta

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, 

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

75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet,  

jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanava- 

 instrumentti Steiglitz

Instrumenttien Rolls-Roycet  
vain 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.

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 

peilille ja mikroskoopille, sormet eivät tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti

Katso LASCHAL-instrumenttien  

videot tuotenumerolla verkkokaupastamme:  

kauppa.hammasvaline.fi

51-12-30C |  Kirurgiset kudossakset  UUTUUS!
Erityisesti parodontologiaan.

14.5 cm, kaarevat 1 cm:n terät . 

Ihanteelliset granulaatio-

kudoksen poistamiseen ja flapin 

valmisteluun ompelua varten. 

Saksien erikoismetalli on joustavaa. Saksien terät ovat 30 asteen 

kulmassa, leikkaavat tarkasti. Terät pureutuvat kudokseen 

ennen kuin leikkaavat sen, pitävä ote, eivät revi kudosta.

301620    Sakset, kudos paro, 14,5 cm, 1 kpl

IP-1  |  Luujauhopihti 45  UUTUUS!
Luujauhopihti kerää, kuljettaa 

ja tiivistää luujauhoseoksen 

implantin ympärille. 

Erikoismetallia, kiillotetut 

kulmat, ei vahingoita eikä kontaminoi implanttia.  Ei sisällä hiiltä 

tai nikkeliä. Ei kuluvia osia, pitkäikäinen. Säädettävät kaarevat 

kärjet kaikenkokoisille implanteille. Pituus 16 cm. 

301621 Luujauhopihti 45, 1 kpl
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Laadukkaat keinoluumateriaalit kaikkiin indikaatioihin

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

OsteoBiol®-tuotteita on myyty jo 19 vuoden ajan 153 maassa. 

OsteoBiol® xenograft -luukorvikkeet ovat peräisin porsaasta tai hevosesta. Luun käsittely tapahtuu 

kaksivaiheisesti, jolloin kollageenin tuhoava korkea lämpötila vältetään ja alkuperäinen eläinperäinen 

kollageeni säilytetään. Kollageenilla on suuri merkitys verisuonituksessa ja kiinnittyneen kudoksen 

muodostumisessa. Kollageeni on tärkeä aktivaattori uuden luun muodostumisessa ja tilavuuden 

säilyttämisessä. 

Viiden tähden OsteoBiol  

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

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

Uutta!

OsteoBiol® -keinoluulla on samankaltainen 

mineraalikoostumus ja tiheys kuin ihmisen 

luulla. Tällä porositeetilla on osaltaan merki-

tystä verisuonituksen ja uuden luumatriksin 

muodostumisessa.

Osteobiol GTO
Osteokonduktiivinen luukorvike, jossa on 20% kollageenia.
Kollageeni kiihdyttää verihiutaleiden ja luusolujen toimintaa 

nopeuttaen uudisluun muodostumista.  GTO on hydrofiilinen 

pasta, joka vetää soluja puoleensa. Pastalla on hyvä stabiliteetti 

ja se pitää volyymin siirteen syntymisessä. Raekoko on 0,4–1 mm. 

GTO on universaali biomateriaali, joka resorboituu asteittain 5 

kuukaudessa.

301241 GTO Bone Mix, ruisku, 0,5 cc

301242  GTO Bone Mix, ruisku, 2,0 cc

Osteobiol MP3
MP3-ruisku sisältää 10% kollageenia ja 90% kortikaali-
hohkaluuta, raekoko 0,6–1 mm. Se on asteittain resorboituva 

pasta, jonka luutumisaika on 5 kuukautta. Käyttöindikaatiot ovat 

lateraali sinus lift, alveoliharjanteen lateraalinen augmentointi ja 

poistokuoppien täyttö yhdessä Evolution-kalvon kanssa.

68033 mp3 Bone Mix, *600–1000 µm/Porcine, 1 kpl, 1 cc

68034 mp3 Bone Mix, *600–1000 µm/Porcine, 3 kpl, 0,25 cc

68035 mp3 Bone Mix, *600–1000 µm/Porcine, 3 kpl, 0,50 cc

Luusiirteen onnistumisessa on kaksi tekijää yli 

muiden: Siirteen stabilointi ja verisuonituksen 

onnistuminen. Tähän tarpeeseen Tecnoss on kehit-

tänyt kliinisesti erittäin tutkitut ja korkealaatuiset 

kollageenipitoiset tuotteet.

Mineraalikoostumus

Gen-Os Luonnollinen luu
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Osteobiol Evolution
Hevosen mesenkymaalisesta kudoksesta valmistettu kestävä, tiheä ja resorboituva 
kalvo. Kalvon paksuudet ovat 0,2 mm, 0,6 mm ja 2,0 mm. Kalvon paksuuden mukaan resorboi-

tumisaika on 2, 3 tai 4 kuukautta. Evolution on taipuisa ja hyvin paikallaan pysyvä kalvo, stabiloi 

keinoluumateriaalin ja on helposti ommeltavissa. Se sopii käytettäväksi augmentaatioissa, 

sinus lifteissä sekä parodontiitti ja peri-implantiitti hoidoissa. 

68038 Evolution Membrane x-fi ne, Porcine, 3 kpl, 25 x 25 x 0,2 mm

68039 Evolution Membrane standard, Equine, 1 kpl, 20 x 20 x 0,6 mm

68040 Evolution Membrane standard, Eqluine, 1 kpl, 30 x 30 x 2,0 mm

Osteobiol Derma
Kollagenoitu, porsaan ihosta valmistettu keinoien, joka integroituu vaiheittain omaan 

pehmytkudokseen. Paksuudet ovat 1 mm ja 2 mm, resorboitumisajat 3 tai 5 kuukautta. Indikaa-

tioita ovat parodontaaliset korjaukset, alveoliharjanteen uudistaminen ja pehmytkudosaug-

mentaatiot. Dermalla voidaan kasvattaa kiinnittynyttä ientä implanttikruunun kaula-alueella. 

68041 Derma Membrane Fine, Porcine, 25 x 25 x 1,0 mm

68042 Derma Membrane Standard, Porcine, 30 x 30 x 2,0 mm

Leukakirurgian EHL Juha Paatsaman vinkki implanttikruunun 

kaula-alueen kiinnittyneen ikenen vahvistamiseksi on seuraava:

1. Porataan kuivaan Dermaan paranemisjatkeen kaulan levyinen reikä. 

Leikataan Derma sopivan kokoiseksi.

2. Kostutetaan Derma ohjeen mukaan 5 min keittosuolaliuoksessa.

3. Sovitetaan Derma implantin päälle ja stabiloidaan paranemisjatkeella paikoilleen.

Osteobiol Lamina
Valmistettu kollagenoidusta porsaan kortikaaliluusta. 

Luun alkuperäinen koostumus on säilytetty ja Lamina estää keramisoitumisen. 

Suora Cortical Lamina sopii esteettisiin korjauksiin ja horisontaalisiin augmentaatioihin. 

Paksuudet ovat 0,5 mm, 1 mm ja 3 mm. Resorboitumisajat 5, 6 ja 8 kuukautta. 

Curved Lamina on tarkoitettu alveoliharjanteen augmentointeihin. Se pitää muotonsa, säilyttää 

tilan ja toimii mekaanisena suojana, jolloin pehmytkudos ei pääse painamaan siirrettä kasaan. 

Curved Laminan paksuus on 0,9 mm ja resorboitumisaika 6 kuukautta.

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

68043 Curved Lamina, Porcine 35 x 35 x 0,9 mm

Komet

H1SML Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. Pitkä kaula, 

hyvä näkyvyys. Erittäin terävä – tehokas ja turvallinen. Käytetään kevyellä 

paineella, ilman jäähdytystä, kierrosnopeus 1500–2000 rpm.

Pakkauskoko 5 kpl/pakkaus:

36080 HM H1SML 006 WL

36081 HM H1SML 008 WL

36082  HM H1SML 010 WL

36083 HM H1SML 012 WL

36084 HM H1SML 014 WL

Endo Guard Endodonttinen pora

Kärjestä leikkaamaton pora, jolla preparoidaan kaviteetti ja 

mahdollistetaan juurenhoitoneulan esteetön pääsy juurikanavaan. 

Rihlatut terät vähentävät tärinää.

33176 Endo Guard H269QGK 014FG, 5 kpl

Endo rescue kit 
Katkenneen juurikanavainstrumentin poistoon

35036 Komet Endo rescue kit

30360 HM H1SML 006 WXL

30361 HM H1SML 010 WXL

30362 HM H1SML 014 WXL

47 e
*37,90 e

95 e
*76,61 e

24 e
*19,35 e

20 e
*16,13 e

* Arvonlisäveroton hinta



Yhdistä kaksi ainutlaatuista 
yhdistelmämuovia kestäväksi täytteeksi

everX Flow™  BULK
Pysäyttää murtumat

Kuituvahvisteinen flow-muovi dentiinin korvaamiseen

• Syviin ja suuriin kaviteetteihin sekä
rakenteisiin

• Lähes kaksinkertainen* murtolujuus verrattuna
tavallisiin Bulk-materiaaleihin

Ilman everX Flow:ta

everX Flow:lla

G-ænial® Universal Injectable
Luja yhdistelmämuovi ainutlaatuisilla ominaisuuksilla

• Ohut ruisku ja kärki helpottavat aplikointia

• Helppo muotoiltavuus nopeuttaa paikkaamista

• Kestää paremmin purennassa** kuin
käytetyimmät täpättävät yhdistelmämuovit

sähköposti : info.finland@gc.dental

Tarjous ! Osta 2 kpl

everX Flow ruiskua, saat 

G-aenial Universal Injectablen

veloituksetta

*Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.
Testi suoritettu ASTM E399-90 (1997) -standardin mukaisesti.

**Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.



TruNatomy™ - uusi juurenhoitojärjestelmä Dentsply Sironalta
 

True, Natural, Anatomy

Tutustu järjestelmään, joka säästää dentiiniä ja jolla voit hoitaa kaikkein hankalimmat tapaukset kuten käyrät-  
ja kalkkeutuneet juurikanavat. 

TruNatomy™ viilajärjestelmässä yhdistyy sveitsiläinen tarkkuus ja korkealuokkainen tuotekehittely, joka tarjoaa 
paremman suorituskyvyn hampaan anatomiaa kunnioittaen. Ainutlaatuinen viilan muotoilu, regressiivinen  
koonisuus ja ohut, hyvin joustava materiaali mahdollistaa tehokkaan juurikanavan hoidon, säästäen dentiiniä  
juuri oikeissa kohdissa.

TruNatomy™ huuhteluneuloilla, ConformFit™ paperi- ja guttaperkkanastoilla varmistat optimaalisen huuhtelun  
ja tiiviin juurentäytön.

TruNatomy ad 210x297 FI.indd   1 2020-06-24   09:18:00



RMGI-
Restorative

Your Smile. Our Vision.
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Riva Light Cure hv
Valokovetteinen resiinivahvisteinen 
lasi-ionomeeritäytemateriaali

TÄPÄTTÄVÄ JA TARTTUMATON KÄSITELTÄESSÄ
Riva Light Cure HV -materiaalia voidaan työstää heti sekoitta-

misen jälkeen. Se on täpättävä, helposti muotoiltava materiaali. 

Se ei tartu instrumentteihin, eikä siihen muodostu kierteisyyttä, 

kuten perinteisiin valokovetteisiin lasi-ionomeerisementteihin.

EDUT
• Erinomainen vaihtoehto mini-invasiivisiin toimenpiteisiin

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan rakenteeseen

• Upeaa estetiikkaa. Vastustaa parhaiten teen ja kahvin 

aiheuttamaa värjäytymistä, kestää kulutusta pitkään 

• Korkea taivutuslujuus, joustava työskentelyaika, eriomainen 

reuna-adaptaatio, röntgenopaakki

• Vapauttaa runsaasti fl uoria hampaistoon

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia – runsasta 

ioninvaihtoa. Vapauttaa runsaasti fl uoria hampaistoon. 

Ei sisällä bisfenoli A:ta.

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 kutis-

tumiseen liittyvien mikrovuotojen aiheuttamia herkkyysoireita. 

EDUT
• Erinomainen mini-invasiivisiin toimenpiteisiin

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan pintaan

• Vahvin dentiinin korvaaja. Korkea happoresistenssi.

• Ei sisällä bisfenoli A:ta tai hydroksietyylimetakrylaattia

• Ei kutistu, erinomainen reuna-adaptaatio, röntgenopaakki

• Sopii myös bulk fi ll -töihin

Riva Self Cure
Vahva dentiinin korvaaja

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

TARJOUS    1 + 1
Osta 1 pkt  Riva SC  (50 kapselia), saat kaupan 
päälle Riva Star pullopakkauksen (301495). 

+

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 fi ll
ultra universal restorative material

YKSI SÄVY. YKSI TÄYTTÖ.

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

Riva Light Cure ja Self Cure hyödyntävät 

SDI:n kehittämää ja patentoimaa Ionglass™-

fi lleriteknologiaa. Ionglass on röntgenopaakki, 

runsaasti ioneja vapauttava bioaktiivinen lasi,  

jota käytetään SDI:n lasi-ionomeeri-tuotteissa. 

Riva Light Cure ja Self Cure vapauttavat 

merkittävästi  enemmän fl uoria tukeakseen 

hampaiston luonnollista remineralisaatiota.
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Riva Star
Biofi lmin ja sensitiiviisyyden eliminointiin

Riva Star desentisoi hampaan kaulan yliherkkyyttä sekä puhdistaa kavitee-

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

helpottavat välittömästi hypersensitiivisyyttä. Hampaan pinnan käsittely 

Riva Starilla edistää lisäksi lasi-ionomeerien sitoutumista dentiiniin. 

Toisin kuin muut hopeafl uoridivalmisteet, 

Riva Starin kaksivaiheinen patentoitu

tekniikka minimoi värjäysriskin.

Applikoimalla kaliumjodidiliuosta 

hopeafl uoridin päälle muodostuu 

valkoinen hopeajodidisakka. 

30283   Riva Star kapseli Kit, SDI, pakkaus sisältää:

 10 x Riva Silver -kapseli, 

 10 x Riva Green -kapseli, 

 2 x Gingival Barrier ja lisätarvikkeet

Uutuus!

1. Craig G. G.; Clinical evaluation of a diamine silver fl uoride/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 Endo-
dontic Medicament; University of Otago, New Zealand, 2010.

3. Knight GM, Mclntyre JM, Craig G, Zilm PS, Gully N.; Inability to form a biofi lm of 
Streptococcus mutans on silver fl uoride-and potassium iodide-treated demine-
ralized dentin. Quintessence international (Berlin, Germany: 1985) 2009;40:155.

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-

TARJOUS    1 + 1
Osta 1 pkt  Riva SC  (50 kapselia), saat kaupan 
päälle Riva Star pullopakkauksen (301495). 

Riva Star Kit
Biofi lmin ja sensitiiviisyyden eliminointiin

Ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Saatavana nyt myös pulloissa. 

Riva Star Kit ei vaadi jääkaappisäilytystä. 

301495   Riva Star -pullopakkaus;  1,5 ml Step 1 + 3 ml Step 2

4. Knight GM.; The Pharmacological management of dentine to protect against plaque 
microorganism degradation. PhD Thesis University of Adelaide 2008.

5. Knight GM, Mclntyre JM, Craig G, Zilm PS, Gully NJ.; Differences between normal and 
demineralized dentine pretreated with silver fl uoride and potassium iodide after an in
vitro challenge by Streptococcus mutans. Australian Dental Journa l 2007;52:16-21.

6. Knight GM.; Silver Bullet. Australian Dental Journal 2010; Aesthetic update.

Riva Star
* Auttaa biofi lmin eliminoimisessa3-5

* Estää biofi lmin muodostumista3-5

* Voi auttaa ehkäisemään kariesta6

Uusi pakkaus!

* Arvonlisäveroton hinta
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100 e
*80,65 e

Top Dent fl uorilakka
301644  Top Dent Fluorilakka NaF 5 %, minttu, tuubi 10 ml  

Top Dent OptraGate  by Ivoclar Vivadent 

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

Uutta!

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  

Antimikrobinen, 
puuteriton 

tutkimuskäsine
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20 e
*16,13 e

25 e
*20,16 e

13 e
*10,48 ewww.ivoclarvivadent.com

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

on etu-ja takahammasalueen muotoiltava 
yleisyhdistelmämuovi

Tetric® Prime

Prime 
Handling

NEW

Eristä Sidosta Täytä Valokoveta

www.ivoclarvivadent.com

Tehokasta 
Esteettisyyttä

• Notkea koostumus
• Hyvä adaptaatiokyky
• Helppo muotoiltavuus 
• Pehmeä, mutta vakaa

Tetric Prime 
– erinomaiset käsittelyominaisuudet

Nanohybridi yhdistelmä muovi 
etu- ja taka-alueelle

Erinomainen hinta-laatusuhde

Opallis Flow
Valokovetteinen juokseva 
mikrohybridimuovi

Opallis Flow on valokovetteinen,  viskositeetiltaan 

 medium mikro hybridimuovi, jota voidaan käyttää 

muun muassa pienissä korjauksissa, alustäyte-

materiaalina, luokan I, III ja V sekä  maitohampaiden 

täytteissä. Helppo applikoida ja  erinomainen 

 viskositeetti, mikä parantaa täyteaineen 

 adaptoitumista kaviteettiin ja tekee sauma-

alueista tiiviitja kestävät. Korkea fi lleri-

pitoisuus (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

* Arvonlisäveroton hinta* Arvonlisäveroton hinta



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi/dental

•  Vähemmän ilmakuplia tai materiaalin 
valumista annostelun aikana

•  Helposti taivutettava annostelukärki 
mahdollistaa paremman ulottuvuuden

•  Ergonomisen muotoilun ansiosta helppo 
pitää kädessä ja annostella

•  Ei enää arvailua siitä, kuinka paljon 
materiaalia jäljellä

3M™ Filtek™ Supreme Flow ja 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow 
täytemateriaaleissa uudet ergonomiset ruiskut.

Uusi ruisku 
– parempi hallinta ja käyttömukavuus

15673325_FI20200615_Hammasväline ad_277x190mm.indd   1 15.6.2020   12:33:23

* Arvonlisäveroton hinta



LMSharpDiamond™

www.lm-dental.com

Skannaa QR-koodi ja katso 
lisätietoja teroitusvapaasta

pinnoitteesta.

LMSharpDiamond™ & LM Dental Tracking System™  -  kehitetty ja valmistettu Suomessa
LMDentalTM

TUE KOTIMAISTA!

TEROITUSVAPAA
PINNOITE

LM Sharp Diamond™ -instrumentit sopivat erityisen hyvin paljon 
käsi-instrumentteja käyttäville kliinikoille, jotka haluavat minimoida 
instrumenttien huoltoon käytetyn ajan. Instrumenteissa 
yhdistyvät optimaalisesti käyttömukavuus,
tuntoherkkyys ja terävyys. 

Mini Gracey 11/12 SD

Mini Gracey 13/14 SD

LMSharpDiamond™ LM Dental Tracking System™
Mitä jos tietäisit jokaisen instrumentin ja materiaalin tarkan sijainnin klinikallasi? 
LM Dental Tracking System™ (DTS™) -järjestelmä on edelläkävijä RFID-
siruteknologian hyödyntämisessä hammasklinikan instrumenttien ja materiaalien 
tehokkaassa seurannassa.

LM Dental Tracking System™ vähentää aikaa ja kustannuksia koko huoltoprosessin 
ajalta. Järjestelmän avulla voidaan aikatauluttaa välinehankinnat, seurata instru-
menttien kiertoa ja saada arvokasta tietoa huoltotarpeista ja instrumenttien elin-
kaaresta. Jäljitettävyydellä varmistetaan, että käytössä on vain turvallisia ja puhtaita  
     instrumentteja. Tämä nostaa potilasturvallisuuden 
     aivan uudelle tasolle.    
      

Skannaa QR-koodi ja 
lue lisää osoitteessa  www.dentaltracking.com/fi

 instrumentteja. Tämä nostaa potilasturvallisuuden 
aivan uudelle tasolle.

      

    
     
    
     
      

    
     
      POTILASTURVALLISUUS

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS

HELPPO
DOKUMENTOINTI

RESURSSIEN HALLINTA

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS

HELPPO
DOKUMENTOINTI

TEROITUSVAPAA
PINNOITE

DOKUMENTOINTIDOKUMENTOINTI

LMErgoSense

LM 315-316SD ES

LM-SharpJack™

SD

LMErgoSense

LM 128-128SD ES

Sirppi Nebraska SD

LMErgoSense

LM 311-312SD ES

Minisirppi SD

LMErgoSense

LM 219-220SD ES

Columbia 4L-4R SD

LMErgoSense

LM 301-302SD ES

Mikrosirppi SD

LMErgoSense

LM 313-314SD ES

Sirppi SD

LMErgoSense

LM 146-147SD ES

Sirppi H6-H7 SD

LMErgoSense

LM 227-228SD ES

Barnhart 5-6 SD

LMErgoSense

LM 215-216SD ES

Syntette™ SD

LMErgoSense

LM 215-216MSD ES

Mini Syntette™ SD

LMErgoSense

LM 275-276SD ES
Syntette™ Anterior

LMErgoSense

LM 275-276SD ES

Mini Syntette™ Anterior
SD

LMErgoSense

LM 201-202SD ES

Gracey 1/2 SD

LMErgoSense

LM 201-202MSD ES

Mini Gracey 1/2 SD

LMErgoSense

LM 207-208SD ES

Gracey 7/8 SD

LMErgoSense

LM 207-208MSD ES

Mini Gracey 7/8 SD

LMErgoSense

LM 211-212SD ES

Gracey 11/12 SD

LMErgoSense

LM 211-212MSD ES

Mini Gracey 11/12 SD

LMErgoSense

LM 213-214SD ES

Gracey 13/14 SD

LMErgoSense

LM 213-214MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD

LMErgoSense

LM 245-226MSD ES

Mini Gracey 15/16 SD

LMErgoSense

LM 247-248MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD



30815  | aesbjtxp Sirppi Black Jack Pro Thin

30814  | aesm23txpx Sirppi ohut M23TXP Pro Thin

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

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

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

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

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

TMTMTM

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.

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

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

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

sekä tiukkoihin hammasväleihin.
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158 e/setti
*127,42 e

137 e/setti
*110,48 e

instrumentit XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGYTECHNOLOGY  TECHNOLOGYTECHNOLOGY  TECHNOLOGY    TECHNOLOGY  TECHNOLOGY  
™

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Instrumenttisetit
38862  Double Gracey -kyrettisetti, 2 kpl

38863 Double Gracey mini -kyrettisetti, 2 kpl

39646 Golden Eagle Kit -sirpit, 2 kpl

38862

38863

39646



Microbrush X -applikaatorissa on ohut ja pitkä harjaosa, 

joka helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Sopii esim. 

juurikanavien sekä inlay- ja onlay-täytteiden sidosta-

miseen. Taivutettava kaulaosa.

23|  HAMMASVÄLINE  |  2020  |  Elo-lokakuun  EXTRA

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 
Microbrushilta 

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. 

Microbrush |  Superlontikku

Microbrush-applikaattoreissa on nukkaamaton kuitukärki 

ja taipuisa kaulaosa.

31574 Microbrush-superlontikku, fi ne, lajitelma, 400 kpl

30704 Microbrush-superlontikku, regular, lajitelma 400 kpl

34776  Microbrush-superlontikku, regular, vihreä 400 kpl

78966 Microbrush-superlontikku, X, musta,400 kpl

Dry-Tips |  Syljenimulevy 

Syljenimulevy iso, sininen ja pieni vihreä.

82123 Syljenimulevy Dry-Tips, iso sininen, 50 kpl

82122 Syljenimulevy Dry-Tips, pieni vihreä, 50 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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Auta meitä 
voittamaan syöpä
TePe lahjoittaa 0,10 € jokaisesta myy-
dystä tuotteesta syöpätutkimukseen.

39104 Hammasharja TePe GOOD™ Regular Soft     
39105 Hammasharja TePe GOOD™ Compact Soft        
39106 Hammasharja TePe GOOD™ Mini Extra Soft
301741 Hammasharja TePe GOOD™  Regular Soft 3 kpl
30379 Kielenpuhdistin TePe GOOD™

          

TePe on Syöpäsäätiön 
Roosa nauha-keräyksen 
ylpeä tukija

TePe osallistuu lokakuussa Roosa nauha-keräykseen 
tukeakseen Syöpäsäätiön syöpätutkimusta. 
Jokaisesta myydystä vaaleanpunaisesta TePe-
tuotteesta menee 0,10 euroa syöpätutkimukseen 
ja syövän vastaisen taistelun tukemiseen. 

- "Olemme hyvin ylpeitä saadessamme osallistua kampanjaan ja voides-

samme antaa oman panoksemme syöpätutkimukseen. Tutkimuksissa on 

todettu vahva yhteys suun ja yleisen terveyden välillä, minkä takia yhteistyö 

on luonnollinen valinta TePelle. Haluamme tehdä syövän vastaiseen taiste-

luun osallistumisesta helppoa kaikille ja siksi myymme arkikäytössä olevia 

tuotteita Roosa nauhan hyväksi", sanoo Karin Rydberg, TePen pohjoismainen 

markkinointipäällikkö.

Tuotteet ovat osa TePe GOOD™ -valikoimaa, jossa on ympäristöviisaita, 

biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja suun terveystuotteita. TePen 

vaaleanpunaiseen Roosa nauha -mallistoon kuuluvat TePe GOOD™ -ham-

masharja, josta on saatavana kolme eri kokoa, ja TePe GOOD™ Tongue Cleaner 

-kielenpuhdistin. Ne tulevat myyntiin apteekkeihin, hammaslääkäriasemille 

ja ruokakauppoihin lokakuussa 2020. 

"Tehdään suomalaisista maailman välittävä kansa"

Syöpäsäätiön vuotuinen Roosa nauha -kampanja värittää lokakuun vaa-

leanpunaiseksi ja kerää rahaa syöpätutkimukseen sekä sairauteen liittyvän 

tiedon levittämiseen. Tämän vuoden tunnuslause "Tehdään suomalaisista 

maailman välittävä kansa" korostaa kaikkien mahdollisuutta auttaa ja tehdä 

hyviä asioita. Tavoitteena on, että yhä vähemmän ihmisiä sairastuu syöpään 

ja että yhä useampi ihminen paranee siitä. Lisätietoja kampanjasta on sen 

virallisilla verkkosivuilla.

Pinkit Roosa-hammasharjat saatavana 25.9.2020 alkaen



Your Smile. Our Vision.
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Uutta!

35 e
*28,22 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 kuivumis-

ajalla. Sisältää fl uoridia, mikä vähentää postoperatiivista sensitiivi-

syyttä. 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 fl uoridia, 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

Keski-Euroopassa suositut 
POLA-valkaisuaineet saat Hammasvälineestä

HELPPOA kuin mikä!
Ei tarvita valkaisulusikoita!

* Arvonlisäveroton hinta

2 + 1 2 + 1



*40,32 e
50 e

*64,52 e
80 e

*5,32 e
6,60 e

*13,70 e
17 e

Kotivalkaisuun
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*40,32 e
50 e

Lusikkalevy
1  mm paksuiset levyt valkaisulusikoiden tekoon. 

Pyöreän muotoinen.

31454 1 mm, pyöreä, 2124, 5 kpl

Säilytysrasia 
valkaisulusikalle
Säilytysrasia valkaisulusikalle. 

Pakkauksessa 10 kpl tummansinisiä rasioita.

31457 Säilytysrasia, tummansininen, 10 kpl

Vastaanotoille

Kotivalkaisuun

Whiteness Perfect  pf 10 %
10 % karbamidiperoksidi kotikäyttöön

Geelimäinen. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

Sisältää kaliumnitraattia ja fl uoria. Pakkauksessa 

5 x 3 g valkaisugeeli, 5 x vientikärki, 2 x lusikkalevy 1 mm, 

lusikkakotelo. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml. 

Käyttö: yön yli tai 4 h/päivä.

30332 Whiteness Perfect PF 10 %, 5 x 3 g 

Whiteness Perfect  pf 16 %
16 % karbamidiperoksidi kotikäyttöön

Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

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

kaliumnitraattia ja fl uoria. Käyttö:  3–4 h/päivä. 

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

30333 Whiteness Perfect PF 16 %, 5 x 3 g

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

ja kalsiumia, ehkäisee viiltelyä. Tunti päivässä riittää 

hyvään tulokseen. 

Pakkauksen 4 ruiskua riittää 8–12 päivän käsittelyyn. 

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



Ultradent Ultradent 
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63 e
*50,81 e

Opalescence PF
Osta valintasi mukaan 4 kappaletta 8 x 1,2 ml 

pakkausta Opalescense PF -valkaisugeeliä

(10 % tai 16 % karbamiidiperoksidi), saat niistä 

yhden pakkauksen veloituksetta.

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

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

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

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

Tarjous  voimassa 31.10.2020 asti.

HUOM! Tarjous  voimassa 
vain 30.8.2020 asti.3 + 13 + 1

Opalescence hammastahna
Vaalentava hammastahna herkille hampaille. Sisältää natriumfl uoridin 

lisäksi kaliumnitraattia, joka vähentää vihlonnan vaikutuksia tehokkaasti. 

Ainutlaatuinen koostumus maksimoi fl uoridin sitoutumisen kiilteeseen 

poistaen samalla pinnallisia värjäymiä ja luovuttaa fl uoria 4,8 kertaa 

enemmän verrattuna muihin vastaaviin fl uorihammastahnoihin.

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

78 e
*62,90 e

Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon ja tehokkaaseen kotivalkai-

suun. Kertakäyttöiset lusikat on täytetty valmiiksi Opales-

cence PF -valkaisugeelillä. Vaikuttava aine 6 %  vetyperoksidi. 

Suositeltu käsittelyaika 60–90 min kerran päivässä. Tulokset 

saavutetaan 5–10 päivässä. Kalium nitraatti ja fl uori vähen-

tävät sensitiivisyyttä. Yhdessä pakkauksessa yksi ylä- ja yksi 

alaleuan lusikka. Tukkupakkaus 6 x 10 kpl. Makuina minttu ja 

meloni.

38947 Opalescence Go 6%, minttu, 10 kpl

32280  Opalescence Go 6%, meloni, 10 kpl

Ultra-Etch IndiSpence
Osta 3 ruiskua, saat lisäksi yhden kaupan päälle.  
70437  Ultra-Etch IndiSpence -fosforihappogeeli, 30 ml

* Arvonlisäveroton hinta
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Green Line  – ympäristösi hyväksi

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.

Turvallista 

ympäristölle 

ja potilaalle.

Osa tämän päivän 

hygieenistä 

hammashoitoa.

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

Natures Tip
Biohajoava ilma- ja vesiruiskun kärki

Vältä tartuntoja! Suojaa potilaasi!

Kertakäyttöinen kärki on aina puhdas

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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49 e
*39,51 e

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. Voidaan 

pestä +60 C-asteessa.

* Arvonlisäveroton hinta

Hygoformic Bio 
Syljenimuri

Hygoformic Bio -syljenimuri ja tehoimunkärki on valmistettu bio-

pohjaisesta polyeteenistä (PE). Valmistusraaka-aineena käytetään 

sokeriruokoa, joka on täysin uusiutuva luonnonvara. Tehokas ja 

kudosystävällinen 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

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 fl uorille. Mitat: 28 x 18 cm.

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl

37102 Muovipikari Bio-Cup, 20 cl, 50 kpl

Hygovac Bio 
Hygovac Vent Bio uutuus  
Tehoimunkärjet

37269  Hygovac Bio, lyhyt, limenvihreä, 100 kpl

39043 Hygovac Bio, 120 mm, limenvihreä, 100 kpl

Hygovac Vent Bio on varustettu kaksoisaukoilla, jotka vähentävät 

tehokkaasti imukärjen jumittumista. Imukärjessä on viistottu 

kärki sekä S-muotoinen kärki. Tukkupakkaus 10 x 100 kpl

301738  HygovacVent Bio, 140 mm,  valkoinen,  100 kpl

Duni  | Kertakäyttötarjotin 

Kertakäyttöiset, pahviset tarjottimet potilastyöhön. Väri valkoinen. 

Kevyt, biohajoava, nesteenkestävä. Koko 284,5 x 202,6 x 15,4 mm. 

Pakattu laatikkoon, jossa 3 x 50 kpl pusseja.

31566  Tarjotin, kertakäyttö, 150 kpl

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-sertifi oitu.

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 sertifi oitu 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

65 e
*52,42 e

7,90 e
*6,37 e

29,90 e
*24,11 e

4 e
*3,23 e



Lipallinen suojavisiiri
Vihreälipallinen kasvosuojus. Suojaa kasvoja ylhäältä ja sivuilta. 

Voidaan käyttää silmälasien tai suojalasien kanssa. Puhdistus 

vedellä, saippualiuoksella ja mikrokuituliinalla. Kestää 60 asteen 

lämpötilan. Panta polypropeenia, visiiri 0,75 mm PETG. .

301625 Lipallinen suojavisiiri Addema, vihreä,  1 kpl 
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Suojaa itsesi ja potilaasi!
Osa tuotteista vain asiakaspalvelun kautta

Kysy saatavuudesta p. 010 588 6100

Suojatakki Besafe
Vaaleansinen kuitukangastakki suojausta vaativiin toimen-

piteisiin. Nesteitä hylkivä materiaali. Taakse solmittava malli. 

Epästeriili. Pitkät hihat.Pituus: 111 cm. Yksi koko.  

301739  Suojatakki Besafe, epästeriili, 1 kpl

hihansuojus Evercare®
Steriili. Hihansuussa resori. Tuote ja pakkaus eivät 

sisällä PVC:tä tai lateksia. Tukkupakkaus 30 tai 120 kpl.

301750  Steriili hihansuojus Evercare 

Hengityssuojain KN95-FFP2
Hengityssuojainta käytetään suojaamaan 

ilmateitse tarttuvilta mikrobeilta. 

FFP2 -hengityssuojain suodattaa 

1–5 µm kokoiset hiukkaset ja vähintään 

94 % ilman epäpuhtauksista. 

Suodattava FFP2 -puolinaamari 

täyttää EN149:2001 standardin vaatimukset. 

301745 Hengityssuojain KN95-FFP2 kumilenkein, 1 kpl

Suojalasit R56 Larident
Kirkas silmäsuojus vaihdettavilla polykarbonaattisuojilla. 

Suojaa silmiä roiskeilta ja antaa kirkkaan näkymän. 

Kehykset voidaan autoklavoida 121 asteessa. 

Pakkauksessa: 1 kehys ja 12 polykarbonaattisuojaa..

301549  Suojalasit R56 kirkas, valkoiset kehykset, 1 + 12 kpl

Virofex ViroGel
Etanolipohjainen, hajusteeton ja 

väriaineeton, käsidesinfektiogeeli. 

Nopea, vaikutusaika 30 sekuntia. 

301655 Virofex ViroGel käsidesi

  pumppupullo, 500 ml

Ukko käsidesi
Etanolipohjainen desinfektiohuuhde 

ammattikäyttöön. Tuhoaa tehokkaasti 

bakteerit ja virukset. Ei vä riaineita, ha-

justeita. Tuotteella EN1500-, EN13624- 

ja EN13727-sertifi ointi. 

301626 Ukko käsidesi, 

 desinfektiohuuhde, 500 ml

Solid Safety 
Suojavisiiri. Antaa kattavan suojan silmien, nenän 

ja suun alueelle. Sininen kehys  polypropeenia (PP) 

ja vaihdettava, läpinäkyvä suojavisiiri PETG:tä. 

Joustava, elastinen kuminauha säädettävissä 

käyttäjän mukaan. Kehyksen autoklavointi 134° C:ssa 

ja visiiriosa desinfi ointi yleisimmillä pinta-

desinfi ointiaineilla. Suojavisiiriin pituus: 22 cm. 

301743  Solid Safety suojavisiiri, Ampri, 1 kpl

301744  Solid Safety suojavisiiri, kalvo refi ll Ampri, 5 kpl

HUOM! Poista suojakalvot molemmalta puolelta visiiriä ennen käyttöä!

Paljon uutta!

Tutustu tämän aukeaman uutuuksiin!
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Crystal Tip   

Se aito ja alkuperäinen kertakäyttöinen 
ilma- ja vesiruiskun kärki

• Aina käyttövalmis ja nopea vaihtaa, ei tukkeudu, 

ei fuskaa tai vuoda

• Ei tarvitse autoklavointia – säästöjä pesu- ja 

sterilointikuluissa

• Säästää työaikaa ja on kustannustehokas

• Ympäristöystävällistä kierrätettävää materiaalia

• Kaksi pakkauskokoa: 250 kpl  |  1 500 kpl 

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

• Kaikille yleisimmille uniteille omat adapterit

Älä riko adapteriasi, vaan 
käytä alkuperäisiä laadukkaita 
Crystal Tip -kertakäyttökärkiä! 

Kokeile kertakäyttökärkiä 30 päivää! 

Crystal Tip Trial Kit
Trial Kit sisältää 10 kpl Original-kärkiä, 10 kpl HP-kärkiä, 

valitsemasi adapterimallin ja käyttöohjeet kätevässä 

paketissa. Ellet ole tyytyväinen, palauta adapteri ja saat 

rahasi takaisin.

Vältä tartuntoja! Suojaa potilaasi!
Kertakäyttöinen kärki on aina puhdas

Adapterihuolto
Kun käytät alkuperäisiä Crystal Tip -kärkiä, 

saat myös adapterihuollon edullisesti. 

Tilaa ilmainen instrumenttien huoltopussi 

ja lähetä adapterisi huollettaviksi meille 

5 kpl/huoltopussi. Kysy lisää 

asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 

ja huollosta p. 010 588 6300.

Huolla itse  – se kannattaa!

O-Ring korjaussetti
Vaihda itse O-renkaat säännöllisesti,
korjaussetti saatavana eri adaptereille. 

Laittaisitko sinä ilma- tai 
vesipuustin kärjen suuhusi, 
jos tietäisit siinä piilevän 
tartuntavaaran?

Suojavisiiri Larident
Kirkas suojavisiiri suojaa kasvoja roiskeilta ja spraylta sekä antaa 

kirkkaan näkymän. Kehykset voidaan autoklavoida 121 asteessa.

37109 Suojavisiiri R66 kirkas, valkoiset kehykset, 1 + 6 kpl 

37116  Suojavisiiri R66, kirkas, refi ll, 12 kpl

301549  Suojalasit R56 kirkas visiiri, valkoiset kehykset, 1 + 12 kpl

IsoDent
Vetyperoksidipohjainen suuvesi, inaktivoi syljen mikrobikuormaa, myös koronavi-

ruksen (Covid-19).  Käyttö: potilaalle, purskuttelu 1 minuutti ennen hoitotoimen-

pidettä. Ehkäisee tehokkaasti altistumista aerosolien kautta virukselle (poraus, 

huuhtelu yms.). Myös työntekijöiden pisaratartuntavaara ja pintojen kontaminoi-

tuminen viruksella tilapäisesti estyy. 

301628 IsoDent, vastaanoton suuvesi, 250 ml

* Arvonlisäveroton hinta

Bollé Safety
Käyttövalmiina toimitettava laajan katselukentän tarjoava moderni, er-

gonominen ja helppokäyttöinen kokokasvosuojus. Suojaa nesteroiskeilta 

ja pisaroilta. Elastinen pääpanta. Yhteensopiva omien silmälasien, luup-

pien ja kirurgisen suu- ja nenäsuojan tai hengityksensuojaimen kanssa. 

Huurtumisenestopinnoitettu. Tähän malliin ei voi vaihtaa linssiosaa. 

Ulkopinnalla suojaava kalvo. 

301663 Bolle suojavisiiri DFS2, Vandernet, 5 kpl 

Bollé Safety Ninka 
on terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltu CE-merkitty, 

kevyt ja ergonominen silmäsuoja. Optisesti korkealuokkainen ,huurtu-

misenestopinnoitettu. Kehys on uudelleenkäytettävä, linssi kertakäyt-

töinen, vaihdettava ja kestää puhdistamisen +80°C:ssa. Yksi koko sopii 

kaikille. Yhteensopiva omien silmälasien ja kirurgisen suu- ja nenäsuojan 

tai hengityksensuojaimen kanssa. Pakkauksessa: 5 tummanharmaata 

kehystä ja 20 suojalinssikalvoa.

301660 Bolle Ninka kirkas kertak, Vandernet, 5+20kpl

301661 Bolle Ninka suojalinssi refi ll , Vandernet, 200 kpl

301662 Bolle Ninka kehys refi ll, Vandernet, 50 kpl
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Taskisum
Kertakäyttöinen 

mikrokuitupyyhe 

Erittäin korkealaatuinen, nukkaamaton 

mikrokuitupyyhe kuiva-, nihkeä-, kostea- ja märkäpyyhintään. 

Poistaa tutkitusti yli 99 % bakteereista. 

Materiaali 100 % mikrokuitu. 

301299 Taskisum, mikrokuituliina, 42 x 34 cm

 kertakäyttöinen, 40 kpl

Uutta!

Uutta!

Uutta!
Uutta!

DENTIRO® Sensitive 
Täysin virusidinen puhdistus- 
ja desinfi ointiaine pinnoille

Käyttövalmiin liuoksen teho perustuu alkoholeihin 

ja kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin. 

Matala, alle 50 %:n alkoholipitoisuuus 

varmistaa korkean materiaaliyhteen-

sopivuuden sekä vähentää mahdollisia 

allergiaoireita ja ihoärsytystä. 

Laajakirjoinen desinfi ointiaine tehoaa 

tuberkuloosiin, bakteereihin, sieniin ja 

viruksiin 60 sekunnissa. 

Mieto sitruunantuoksu.

301646 Dentiro Sensitive, 1 litra

301647 Dentiro Sensitive, 5 litraa

DENTIRO® Zero
Alkoholiton, käyttövalmis liuos 
herkkien pintojen desinfi ointiin

Nopeaan desinfi ointiin ja puhdistukseen. 

DENTIRO® Zero sopii erityisesti alkoholille 

herkkien laitteiden ja materiaalien

desinfi ointiin, kuten luonnollinen ja 

keinotekoinen nahka, pleksilasi ja 

pehmeä PVC. 

Tukkupakkaus 6 x 1 l. 

31097 Dentiro Zero, 1 litra

36117 Dentiro Zero, kanisteri 5 litraa

DENTIRO® Foam
Alkoholiton, käyttövalmis vaahto 
herkkien pintojen desinfi ointiin

Hoitava, hellävarainen koostumus. Soveltuu esim. alkoholi-

herkille muovipinnoille ja laitteille, hoitotuoleille, nahalle ja 

synteettisille materiaaleille, pleksilasille 

sekä PVC:lle. Tukkupakkaus 10 x 200 ml. 

37605 Dentiro Foam, 200 ml

37606 Dentiro Foam, täyttöpullo, 2 litraa

Visiirien ja 

suojalasien 

puhdistukseen

Optim 1
Käyttövalmiit desinfektiopyyhkeet
Vetyperoksidipohjainen, laajakirjoinen. 

Tehoaa tuberkuloosiin, bakteereihin ja 

sieniin 1 min. Virusidinen 30 s. (myös COVID-19). 

Hyvä materiaaliyhteensopivuus. Tuoksuton 

301643  OPTIM 1 Wipes, 1 tölkki ja  160 kpl liinoja

Oromed Gel
Laajavaikutteinen käsidesinfi ointigeeli

Käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen (hiero 

käsiin 30 s) ja kirurgiseen (hiero käsiin 1,5 min) 

desinfi ointiin. Tehoaa norovirukseen. Miellyttävä 

käyttää, ei jätä jäämiä, kuivuu nopeasti ja jättää 

kädet samettisen pehmeiksi. 

Suojaa herkimpiäkin käsiä usein toistuvan 

desinfi oinnin vaikutuksilta. Sisältää kosteuttajia ja 

vitamiineja. Ei sisällä biosidisiä aineita, hajusteita 

tai väriaineita. Biologisesti hajoava. 

301497 Oromed Gel, 100 ml

36309 Oromed Gel, pumppupullo, 500 ml

* Arvonlisäveroton hinta
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Käyttövalmis 
desinfektioliina Top Dent
Käyttövalmiit desinfektioliinat käsien, alkoholia 

kestävien pintojen ja instrumenttien desinfektioon. 

Sisältää luonnollisia öljyjä, jotka hoitavat ja kosteut-

tavat ihoa ja pintaa. Tuote soveltuu herkille pinnoille, 

kuten potilastuolin pyyhintään. Pyyhkeen koko 

14,5 x 17,5 cm. Vaikutusalueet: Bakteerit, sienet ja 

virukset. Tuberkuloosi, hepatiitti ja HIV. 

Tukkupakkaus 10 x 100 kpl.

38369 Desinfektioliina Top Dent käyttövalmis,  100 kpl

Aspirator Cleaner 
Plus tehoimu
Puhdistus- ja desinfi ointiainetiiviste imulait-

teiston päivittäiseen puhdistukseen ja huoltoon. 

Voidaan käyttää märän linja, kuivan linjan ja 

semi märkä-/kuivalinjan imujärjestelmissä.    

33677 Aspirator Cleaner Plus Daily 

 tehoimu, 1 l

Puhdistuslappu 
Cell Top Dent
Selluloosapohjainen, nukkaamaton 

puhdistuslappu pintojen ja instru-

menttien pyyhkimiseen. 

39029 Puhdistuslappu Cell Top Dent, 10 x 10 cm, 350 kpl 

39030 Puhdistuslappu Cell Top Dent, 5 x 5 cm, 250 kpl

Pesuaine ultraääni 
Top Dent Ultraclean
Soveltuu erityisesti ultraäänipesulaitteisiin. 

Voidaan käyttää myös käsinpesuun. 

Myös metalli- ja muovipinnoille. 

Luontoystävällinen. Tiiviste. Tiivisteen pH 11,4.

38373 Pesuaine Ultraclean Top Dent, pullo 1 l

Puhdistusvaahto 
Top Dent
Puhdistusvaahto alkoholille herkkien pintojen 

ja materiaalien puhdistukseen ja desinfektioon. 

Mintuntuoksuinen. Vaahto annostellaan pumppu-

pullosta (ilman kaasua), joka tekee sen käyttäjä- ja 

luontoystävälliseksi. Vaikutusalueet: Bakteerit, sienet 

ja virukset. pH 4,5–5,5. Tukkupakkaus 10 x 200 ml.

38370 Puhdistusvaahto Top Dent, 200 ml

Pintadesinfektio 
Top Dent appelsiini
Appelsiinin tuoksuinen käyttövalmis 43 % 

isopropanolipohjainen desinfektioliuos alkoholia 

kestäville pinnoille. Pitkäkestoinen vaikutus, 

poistaa likaa ilman esikäsittelyä. Vaikutusalueet: 

Bakteerit, sienet ja virukset. Tuberkuloosi, 

hepatiitti ja HIV. pH 5,0–6,0. 

Tukkupakkaus 10 x 1 l. 

38368  Pintadesinfektio Top Dent, appelsiini, 1 l

desinfektiotuotteet

Saatavana rajoitettu erä desinfektio- ja suojatuotteita
Kysy saatavuudesta p. 010 588 6100

Käsidesinfektiogeeli  Top Dent 
Etanolipohjainen käsien desinfektiogeeli. Sisältää ihoa hoitavia 

ja kosteuttavia ainesosia. Vaikutusalueet: Bakteerit, sienet ja vi-

rukset. Tuberkuloosi, hepatiitti ja HIV. Testattu EN1500 standardin 

mukaisesti. pH 6,5–7,5. Saatavana pumppu ja teline täyttöpullolle.

38911 Käsidesinfektiogeeli, pumppupullo 600 ml

38910 Käsidesinfektiogeeli, täyttöpullo 1 litra

32136 Käsidesingektiogeeli, 75 ml



Uuden sukupolven 
3D-skanneri ja kuvausyksikkö CEREC

uutuus 
Primescan 
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. 

Primescan-skanneri hyödyntää edistyneesti 

intuitiivista tekoälyä. 

Huippunopea | Heti käyttövalmis, ja kuvat välittömästi 

nähtävissä CEREC-yksikön näytöllä. 

Isompi kuva-ala | Ottaa kuvan isommalta alueelta ja 

prosessoi enemmän kuin 1 miljoona 3D-kuvapistettä 

sekunnissa. Yhdistelee yli 50 000 kuvaa sekunnissa. 

Huipputerävät 3D-kuvat | Täydellinen terävyys 

aina 20 millimetrin syvyyteen. 

Potilasystävällinen | Kivuton, turvallinen ja erittäin 

tarkka hampaiston kuvaus muutamassa minuutissa. 

Avoin ohjelmisto ja erittäin nopea tiedonsiirto | Saat 

3D-mallinnokset heti eteenpäin myös laboratorioon. 

Digitaalinen jäljennöstiedosto säilyy, mikä nopeuttaa 

sekä parantaa hammashoidon toteuttamista ja seuran-

taa sekä tekee hammashoidon potilaalle kustannuste-

hokkaammaksi.

uutuus 
Primemill 
Jyrsintätekniikka ja nopeus 

aivan uudella tasolla.

7 tuuman kosketusnäyttö opastaa käytön aikana (mm. blokin asettami-

nen, teränvaihto, veden ja suodattimen vaihdot). Laitteen QR-kamera 

tunnistaa QR-merkityt blokit ja RFID-skanneri tunnistaa RFID-merkityt 

terät. Näiden perusteella laite opastaa käyttäjää käytön aikana. 

Zirkonian jyrsintä uudella extra fast mode -toiminnolla vie vain 

5 minuuttia ja e.max-kruunun noin 4 minuuttia.  

0,5 mm:n tarkkuusjyrsintäterällä saadaan uskomattoman hyvät 

yksityiskohdat okklusaalipinnoille, etualueen töihin ja siltojen 

hammasväleihin. Laite tukee 70 mm pitkää blokkia. 

Laitteessa on myös titaanin jyrsintävalmius. 
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Omnicam
Nopea, monipuolinen ja helppo skanneri tarkkaan

digitaaliseen jäljentämiseen. Erinomainen työkalu, 

kun haluat varmista hyvät jäljennökset. 

Omnicamin ominaisuudet yhdessä 

CEREC-ohjelmistojen kanssa takaavat 

onnistuneen keraamisen lopputyön 

myös vaativampiin indikaatiohin.
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Parempaa hammashoitoa 
yhdellä hoitokäynnillä 
potilaittesi hyväksi
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy ainutlaatuisen tarkasta jäljentämisestä, help-

pokäyttöisestä 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 automati-

soidulla CEREC-ohjelmistolla ja nopea n. 10 min kestävä jyrsintä. Näin vastaanotolla voidaan 

aidosti korvata Käypä hoito suosituksen mukaisesti isot taka-alueen muovipaikat kestäväm-

mällä  keramialla. Nopeimmillaan teet keramian jopa alle 60 min kertaistunnolla!

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

Tämän osoittavat 35 vuoden 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 vastaan-

otolla, 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. Tulossa myös SureSmile -ohjelmisto kalvo-oikomiseen!

Yhteensopivuus   |   Avoin järjestelmä! 

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

tuotteet eri valmistajilta. Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 

Osallistu syksyn kursseille! Tulossa mm.
CAD/CAM restauraatiot ja digitaalinen jäljentäminen 
Luennoitsija HLL Kari Pihlman. Lisätiedot (sivu 52), ohjelma ja ilmoittautumiset 

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi  > Koulutukset ja tapahtumat.

Soita meille, kerromme lisää. 
Pyydä esittely omalle vastaanotollesi.

Niko Fjäder, p. 050 310 8611     |  Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299   |   Esa Asikainen, p. 050 310 8590



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  |   Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299
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

Atlantis – potilaskohtaiset abutmentit 

mySimplant – suunnittelupalvelu tietokoneohjattua kirurgiaa varten 

Lisätiedot implantointipaketeista Olli Saarinen, p. 040 511 9520

paikkaushoito

implantologia

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

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

Tulossa uutta! Tessera
Dentsply Sironan uusin 

litiumdisilikaattiblokki 

Celtra Duo
Lithiumdisilikaattiaihio. 

Vahvistettu zirkonialla (10 %). 

Kruunut, inlayt, onlayt ja laminaatit. 

Voidaan kiillottaa suussa tai kiiltopolttaa.

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin

Vita Enamic MultiColor
Vita Enamic
Vita RealLife

ips e.max cad mt
ips Empress cad

Top Dent Cerasmart 270
Hybridikeraminen blokki.

Uuden nanofi lleriteknologiaan perus-

tuvan FSC-tekniikan ansioista mainiot 

fysikaaliset ja esteettiset ominaisuudet.

Brilliant Crios
Puhtaasti yhdistelmämuovia oleva blokki. 

Sitä voidaan hioa ja kiillottaa kuin yhdis-

telmämuovia. Vaatii oman sidosaineen.

Grandio Blocs
Nanohybridi komposiittiblokki. Erinomainen 

taivutuslujuus ja kulumiskestävyys. Korkea 

fi lleripitoisuus. Yhteensopiva yleisesti 

saatavilla olevien laitteiden kanssa. 

Keramiablokit implantologiaan

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



1. 2.
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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 
Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299
Esa Asikainen, p. 050 310 8590

Erinomaiset tekniset ominaisuudet  
ja erittäin matalat säteilyannokset.

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

kefalo. Kuva on spesifi sen 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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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. 

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.  

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.
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Unic Line S

Tule tutustumaan!
Laadustaan tunnetun Heka Dentalin entistä parempi ja loistavasti 

nykyaikaiset vaatimukset täyttävä sekä kokoonpanoltaan 

erittäin joustava hoitoyksikkö Unic Line S.

Yllä: käytössä olevan instrumentin tiedot 

heijastuvat potilaan suojaliinaan.

Instrumenttipöydän digitaalinen näyttö on 

selkeä ja suojassa lasin alla. Helppo pitää 

puhtaana.

Tule katsomaan 
mitä lasin alta 
löytyy!

Optimaalisen tilankäytön mestari



Innovatiiviset 
instrumentit

MASTER EXPERT Tarjoamme saksalaista suunnittelua ja tekniikkaa, 

jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja laadustaan. 

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

josta voimme olla ylpeitä.

Laadukasta, 
saksalaista 
tekniikkaa.

KV_16_17_0484_REV0_Innovative-Ad-Tip-On_277x190mm_FIN.indd   1 06.10.17   13:5944 Elo-lokakuun EXTRA   |  2020  |   HAMMASVÄLINE   |

1 100 e
*887,10 e

Hyödynnä 
instrumentti-

tarjous

3 + 1
Master-sarja

4 + 1
Expert-sarja

KaVo 
PROPHYfl ex 4 
Tehokas jauhepuhdistin
Helppokäyttöinen ja tehokas.

Kolme väriä: Lime, Flamingo tai Wave

Valitse laite ja materiaalit erikseen tai osta  yhdistelmäpakkaus.  

PROPHYbox Prophyfl ex 4
Yhdistelmäpakkaus jauhepuhdistukseen
PROPHYBox-yhdistelmäpakkaus sisältää 

PROPHYfl ex 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. 



Panoraama (=2D) 
Panoraama
+ kefalostaatti Panoraama + 3D

Panoraama 
+ kefalostaatti + 3D
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PANORAAMA KEFALOSTAATTI 3D

ENDO-, Standard-, High- ja Low 
Dose Technology -kuvaresoluutiot. 

Helposti ja nopeasti – aikuisten ja 

lasten panoraamarötgenkuvat, 

erilliset Bitewing- sekä leuka-

nivelohjelmat. Viisi valittavaa 

panoraamakuvaussektoria ja 

osittaiset panoraamakuvat. 

ORTHOfocus TM -toiminnalli-

suuden avulla optimaalinen 

panoraamakuva muodostetaan 

automaattisesti – takaa helpon 

ja nopean potilasasettelun.

Kalloalteraaliohjelmat lapsi- ja 

aikuispotilaiden kuvaamiseen, 

PA-kuvausohjelman sekä valinnai-

sen käsinkuvaukseen. Patentoitu 

ORTHOceph TM:n ansiosta  hyvä 

kuvanlaatu pienilläkin sädean-

noksilla. Kuvakentän säätö, joka 

optimoi sädeannoksen aina mahdol-

lisimman pieneksi, ja pehmytosien 

pinnat piirtyvät poikkeuksellisen 

tarkasti aina otsasta kaulalle asti.

Kuvakentän sijainti OTHOselectTM 

-hammaskartan avulla – jopa 36 eri 

kenttäkokoa! MAR -metalliartefak-

tojen poistoalgoritmi viimeistelee 

kuvanlaadun ja QUICKcomposeTM 

-esikatselunäkymä aukeaa auto-

maattisesti.

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

kuvantamisen röntgenlaite. Se skaalautuu kuvantamistarpeidenne mukaan 

peruspanoraamaröntgenkuvantamisesta edistyneeseen 3D-kuvantamiseen, 

ja on saatavissa kallokuvauksiin käytet-

tävällä kefalostaatilla tai ilman sitä.

Laite on myös myöhemmin päivitettävis-

sä uusilla kuvausominaisuuksilla. 

Laitteen käyttö on erittäin sujuvaa 

opastavan graafi sen 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.



46 Elo-lokakuun EXTRA   |  2020  |   HAMMASVÄLINE   |

Välinehuoltoon

Melatherm 10
Desinfi oiva 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 neutralointiaine

puhdistus tuloksen optimoimiseksi MELAthermissa. 

Annostus: 1–2 ml / l. 

37262  MEtherm 55 -neutralointiaine, 5 l

MEtherm 61  |  Huuhteluaine

Huuhteluainetiiviste varmistamaan tahraton 

kuivaustulos MELAthermissa.  Annostus: 0,2–0,3 ml / l. 

37263  MEtherm 61 -huuhteluaine, 940 ml

MEtherm-puhdistusaineet



47|  HAMMASVÄLINE  |  2020  |  Elo-lokakuun  EXTRA

55 e
*44,35 e

42 e
*33,87 e

85 e
*68,55 e

80 e
*64,52 e

MEtherm-puhdistusaineet

* Arvonlisäveroton hinta

merkkihuollot 
määräaikaishuollot 
asennuspaketit 
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. 

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

ECS-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 erityisesti esityhjiö-höyrysteri-

lointimenetelmiä 121–134°C:ssa. 

32844  ECS Bio-Check, 20 kpl

ECS Ec Steam 
Bowie&Dick Pack
Kertakäyttöinen testipakkaus 

Testi on suunniteltu tarkastelemaan epäsuorasti lait-

teen suorituskykyä  steriloita vien materiaalien ollessa-

kosketuksissa sterilointiaineen (höyry)  kanssa. Höyrys-

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

32845 ECS Ec Steam Bowie&Dick Pack,  20 kpl



info@metasys.com  |  www.metasys.com

GREEN&CLEAN M2
Imujärjestelmien desinfiointi COVID-19 aikana
 
 

 
 
 

COVID-19 -pandemia aiheuttaa merkittäviä haasteita ham-
mashoidossa. Useimmat hammashoitovälineet -ja instrumen-
tit tuottavat aerosoleja, jotka ovat peräisin potilaan suusta, 
nenästä ja kurkusta. Nykytiedon perusteella koronaviruksen 
pääasiallinen tartuntareitti tapahtuu pisaratartunnan kautta. 
Tämän vuoksi infektioiden hallinta hammashoidossa on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan.

Säännöllisen käsihygienian, pintojen desinfioinnin ja asian-
mukaisten henkilösuojainten käytön lisäksi, on välttämätöntä 
käyttää tehokasta imujärjestelmää aerosolien poistamiseksi ja 
infektioiden hallitsemiseksi. Aerosolien leviämissäde on jopa 
2 metriä, joten tällä toimenpiteellä on erityisen tärkeä rooli 
aerosoleista johtuvien tartuntojen vähentämisessä.

Imujärjestelmät poistavat aerosolien lisäksi potilaan suuon-
telosta myös erilaisia nesteitä ja kiinteitä aineita. Ilman asi-
anmukaista desinfiointia ja puhdistusta imujärjestelmä voi 
nopeasti muuttua patogeenien kasvualustaksi. Mikäli takai-
sinvirtausta tapahtuu, se lisää huomattavasti infektioriskiä! 

Takaisinvirtausta saattaa tapahtua imun tukkeutuessa tai 
imuletkun väärän asennon vuoksi yhdessä matalan imutehon 
kanssa. Kun saastuneet nesteet virtaavat takaisin suuonte-
loon, potilas altistuu mahdollisille taudinaiheuttajille. 

Tämän takia on välttämätöntä desinfioida imujärjestelmä 
säännöllisesti koronaviruksen ja muiden vaarallisten mikro 
-organismien leviämisen ehkäisemiseksi imujärjestelmistä ja 
imulinjoista.

Optimaalisen hygienian varmistamiseksi imujärjestelmä on 
desinfioitava vähintään kerran päivässä ja ennen jokaista  
invasiivista, kirurgista toimenpidettä. GREEN&CLEAN M2 
-imujärjestelmän desinfiointiaine on oikea tuote tähän tär-
keään tehtävään.

GREEN&CLEAN M2 -ainetta käytetään imujärjestelmien ja 
amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen ja raikas-
tamiseen. Aineella on erinomainen, vaahtoamaton koostumus 
sekä entsymaattiset puhdistus- ja proteiinien liuotusomi-
naisuudet. Yksi aineen tehokkaimmista ominaisuuksista on 
kaksoisjärjestelmän (punainen / vihreä) käyttö, joka sisältää  
kaksi erilaista, aktiivista ainetta: tämä estää tehokkaasti  
mikrobiologista resistenssiä.

GREEN&CLEAN M2 tarjoaa laajan tehoalueen taloudellisella  
1 %:n pitoisuudella. Yksi pullo riittää 83 käyttökertaan - tämä 
on huipputason arvo verrattuna muihin saman tuotealueen 
tuotteisiin!

COVID-19-koronavirus on vaipallinen virus, joka inaktivoidaan 
käyttämällä desinfiointiainetta, jolla on rajallinen virusidi-
nen vaikutus. GREEN&CLEAN M2 -aineella tämä saavutetaan 
käyttämällä 1%:n standardipitoisuutta 60 minuuttia. Lisäksi 
aine on bakterisidinen ja fungisidinen 15 minuutissa, tuber-
kulosidinen 240 minuutissa sekä virusidinen (HBV, HIV, HCV)  
60 minuutissa.

Desinfiointi suositellaan tehtävän työpäivän päätteksi ja liu- 
oksen tulisi antaa imeytyä yön yli imulinjoihin. Työnkulku  
on perusteellinen desinfioinnin kannalta sekä käytännöllinen, 
tehokas ja aikaa säästävä. Aamulla imulinjat huuhdellaan kyl-
mällä vedellä ja ne ovat käyttövalmiita - ei pitkää vaikutusa-
jan odottelua kiireisen työpäivän aikana! GREEN&CLEAN M2 
-aineen jättäminen yön yli imulinjoihin on turvallista, sillä se 
on erityisen materiaaliystävällinen eikä heikennä laitteiden 
sisäpintoja.

GREEN&CLEAN M2 on testattu EN-standardien ja VAH-ohjeiden 
mukaisesti. Se ei sisällä aldehydejä tai fenoleja.

Suojaa itsesi, henkilöstösi ja potilaasi COVID-19-aikana.  
Lisätietoja verkkosivuillamme www.metasys.com

Tehoaa  COVID-19 -virukseen!
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COVID-19 -pandemia aiheuttaa merkittäviä haasteita ham-
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tit tuottavat aerosoleja, jotka ovat peräisin potilaan suusta, 
nenästä ja kurkusta. Nykytiedon perusteella koronaviruksen 
pääasiallinen tartuntareitti tapahtuu pisaratartunnan kautta. 
Tämän vuoksi infektioiden hallinta hammashoidossa on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan.

Säännöllisen käsihygienian, pintojen desinfioinnin ja asian-
mukaisten henkilösuojainten käytön lisäksi, on välttämätöntä 
käyttää tehokasta imujärjestelmää aerosolien poistamiseksi ja 
infektioiden hallitsemiseksi. Aerosolien leviämissäde on jopa 
2 metriä, joten tällä toimenpiteellä on erityisen tärkeä rooli 
aerosoleista johtuvien tartuntojen vähentämisessä.

Imujärjestelmät poistavat aerosolien lisäksi potilaan suuon-
telosta myös erilaisia nesteitä ja kiinteitä aineita. Ilman asi-
anmukaista desinfiointia ja puhdistusta imujärjestelmä voi 
nopeasti muuttua patogeenien kasvualustaksi. Mikäli takai-
sinvirtausta tapahtuu, se lisää huomattavasti infektioriskiä! 

Takaisinvirtausta saattaa tapahtua imun tukkeutuessa tai 
imuletkun väärän asennon vuoksi yhdessä matalan imutehon 
kanssa. Kun saastuneet nesteet virtaavat takaisin suuonte-
loon, potilas altistuu mahdollisille taudinaiheuttajille. 

Tämän takia on välttämätöntä desinfioida imujärjestelmä 
säännöllisesti koronaviruksen ja muiden vaarallisten mikro 
-organismien leviämisen ehkäisemiseksi imujärjestelmistä ja 
imulinjoista.

Optimaalisen hygienian varmistamiseksi imujärjestelmä on 
desinfioitava vähintään kerran päivässä ja ennen jokaista  
invasiivista, kirurgista toimenpidettä. GREEN&CLEAN M2 
-imujärjestelmän desinfiointiaine on oikea tuote tähän tär-
keään tehtävään.

GREEN&CLEAN M2 -ainetta käytetään imujärjestelmien ja 
amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen ja raikas-
tamiseen. Aineella on erinomainen, vaahtoamaton koostumus 
sekä entsymaattiset puhdistus- ja proteiinien liuotusomi-
naisuudet. Yksi aineen tehokkaimmista ominaisuuksista on 
kaksoisjärjestelmän (punainen / vihreä) käyttö, joka sisältää  
kaksi erilaista, aktiivista ainetta: tämä estää tehokkaasti  
mikrobiologista resistenssiä.

GREEN&CLEAN M2 tarjoaa laajan tehoalueen taloudellisella  
1 %:n pitoisuudella. Yksi pullo riittää 83 käyttökertaan - tämä 
on huipputason arvo verrattuna muihin saman tuotealueen 
tuotteisiin!

COVID-19-koronavirus on vaipallinen virus, joka inaktivoidaan 
käyttämällä desinfiointiainetta, jolla on rajallinen virusidi-
nen vaikutus. GREEN&CLEAN M2 -aineella tämä saavutetaan 
käyttämällä 1%:n standardipitoisuutta 60 minuuttia. Lisäksi 
aine on bakterisidinen ja fungisidinen 15 minuutissa, tuber-
kulosidinen 240 minuutissa sekä virusidinen (HBV, HIV, HCV)  
60 minuutissa.

Desinfiointi suositellaan tehtävän työpäivän päätteksi ja liu- 
oksen tulisi antaa imeytyä yön yli imulinjoihin. Työnkulku  
on perusteellinen desinfioinnin kannalta sekä käytännöllinen, 
tehokas ja aikaa säästävä. Aamulla imulinjat huuhdellaan kyl-
mällä vedellä ja ne ovat käyttövalmiita - ei pitkää vaikutusa-
jan odottelua kiireisen työpäivän aikana! GREEN&CLEAN M2 
-aineen jättäminen yön yli imulinjoihin on turvallista, sillä se 
on erityisen materiaaliystävällinen eikä heikennä laitteiden 
sisäpintoja.

GREEN&CLEAN M2 on testattu EN-standardien ja VAH-ohjeiden 
mukaisesti. Se ei sisällä aldehydejä tai fenoleja.

Suojaa itsesi, henkilöstösi ja potilaasi COVID-19-aikana.  
Lisätietoja verkkosivuillamme www.metasys.com

Tehoaa  COVID-19 -virukseen!
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Tehoaa  COVID-19 -virukseen!GREEN&CLEAN M2
Imujärjestelmien desinfiointi COVID-19 aikana

1. Annostus 6 ml 
(2 painallusta)

2. Laimennetaan vedellä, 600 ml 3. Ime, 200 ml kumpaakin 4. Tyhjennä jäljelle jäänyt 
liuos (200 ml) huuhtelual-
taaseen ja anna vaikuttaa

5. Noudata vaikutusaikoja 
ja huuhtele 
(HBV/HIV/HCV: 60 min, 
tuberkulosidinen: 240 min)

1. Täytä GREEN&CLEAN M2 
-pullon sisältö annostelijaan 
(500 ml)

veloituksetta!

 > vaahtoamaton tiiviste imujärjestelmän ja amalgaamierottimen päivit-
täiseen puhdistamiseen, desinfiointiin ja raikastamiseen

 > kaksoisjärjestelmä (punainen/vihreä) resistenssiä vastaan
 > erinomainen, aktiivinen, vaahtoamaton
 > helppo käsitellä hyvin suunnitellun annostelijan ansiosta
 > testattu EN-standardien VAH:n ohjeiden mukaisesti, CE0044

Osta 1 x GREEN&CLEAN M2 -täyttöpakkaus  
(1 punainen pullo/1 vihreä pullo) imujärjestelmän ja  
amalgaamierottimen desinfiointiainetta ja saat  
veloituksetta yhden annostelijan ja yhden pullon  
käsivoidetta 1 x 100 ml. +

Kampanjan voimassaoloaika: 15.8. - 31.10.2020
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Lisäksi 
 
 

M2-annostelija 
ja  

käsivoide

39013  Green&Clean M2 -täyttöpakkaus  

pakkauksessa 500 ml vihreä pullo ja 500 ml punainen pullo
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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

Ajankohtaista
verkkokaupassa!
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HUOM! UUDET KURSSIPÄIVÄT! Kevään kurssit siirretty lokakuulle.

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.

6.10.2020  Espoo, Hammasväline Oy  

22.10. 2020 Kuopio, Sokos Hotelli 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. 

Kurssin järjestävät GC ja Hammasväline Oy.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hammasvaline.fi /koulutukset_ja_tapahtumat 

tai sähköpostitse ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

Hands-on-iltakurssit 
Ruiskumuottitekniikka, kuituvahvisteiset täytteet ja pilarit  

Webinaarisarja 
Endodiagnostiikka ja juurihoito käytännössä 

Webinaarit on suunnattu juurihoitoja tekeville terveyskeskus- ja yksityishammaslääkäreille. 

Luennot tarjoavat perustietoa ja käytännön vinkkejä diagnostiikkaan ja juurihoidon toteutukseen. 

Haastavaa endoa webinaarissa käydään läpi hankalampia endodontisia toimenpiteita, kuten uusin-

tajuurihoitoja, käyrien kanavien ja resorptioiden hoitoa.  Luennoitsijana EHL Riikka Mattila.

Webinaarisarja päättyy 2021 huhtikuussa QAdental Forum live-tapahtumaan. 

Webinaarit

1. Pulpadiagnostiikka | pidetty 5.6.2020

2. Juurikanaviston avaus ja laajennus ml. kotihands-on | 11.9.2020

3. Juurikanaviston täyttö eri menetelmin | loppusyksy 2020

4. Haastavaa endoa | alkuvuosi 2021 

5. Akuutit tilanteet  |  QAdental Forum huhtikuu 2021

Kaikista webinaareista tulee tallenne ja tenttimismahdollisuus. 

Webinaarit ovat maksuttomia QAdentalin jäsenille. 

QAdentaliin voi rekisteröityä maksutta osoitteessa: 

www.qadental.com/user/register 

11.9.2020 | Juurikanaviston  avaus  ja laajennus  | 

11.9.2020



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 syksyllä 2020
Luennoitsija TtM, SHG, sairaalahygieniahoitaja Nina Parkkila.  

Koulutustilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita aseptiikasta mm. 

lainsäädännöstä, tavanomaisista varotoimista hammashoidossa, mitä ja miten 

puhdistus- ja desinfiointiaineita käytetään mihinkin, toiminko oikein? 

28.9.2020 |  Espoo, Hammasväline | TÄYNNÄ

29.9.2020 |  Pori, Sokos Hotel Vaakuna |  TÄYNNÄ

30.9.2020 |  Tampere, Scandic Tampere City

1.10.2020 |  Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra

Ohjelma ja ilmoittautuminen kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi. 

Kurssi on ilmainen, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme 30 e (sis. alv. 24%) 

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.  

8.9.2020   |  Tampere, Sokos Hotel Ilves

22.9.2020   |  Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra

29.9.2020   |  Espoo, Hammasväline Espoo  | TÄYNNÄ

20.10.2020 |  Turku, Sokos Hotel Wiklund  | TÄYNNÄ

27.10.2020 |  Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi | TÄYNNÄ

Luento on maksuton.  Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset

kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi 

> Koulutukset ja tapahtumat 

Kevään kurssit ja tapahtumat siirretty syksyyn  
Mikäli olit ilmoittautunut kevään kurssille, joka on siirretty syksyyn, ei kurssille tarvitse ilmoittautua 

uudelleen. Päivitetyt tiedot kaikista kursseista ja ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat

Peruutukset puhelimitse p. 050 310 8571 tai sähköpostitse: ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 


