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 Helmi-maaliskuun EXTRA        Poimintoja  

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

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

Vahvat kuitunastat

RTD D.T. Light-Post 

Joko tunnet joustavat, kaksoiskooniset ja 

kuituvahvistetut sekä patentoidut RTD-

kuitunastat? Ellet, niin nyt on hyvä aika 

tutustua.Hanki kokeilupakkaus ja testaa.

 Lue lisää sivulta 16.

Tulossa!

SDI LUNA 

Uusi valokovetteinen nanohybridi 

yhdistelmämuovi. Sopii erittäin hyvin 

peruspaikkaukseen; 14 universaalia sävyä 

ja hyvä kameleonttiefekti, vahva ja helppo 

käsitellä. Lisää sivuilla 25.

5 years warranty 

KaVo Focus & Scan eXam 

KaVon jatkotakuu, joka kattaa kaikki alku-

peräisessä valmistajan takuussa olevat osat. 

Lisää sivulla 9.

Desinfektioon

Green & Clean 

Metasysin korkealaatuiset ja tunnetut 

desinfektiotuotteet  –  WD, IK ja M2 – nyt 

alkuvuoden tarjouksessa 1 + 1. 

Lue lisää sivulta 38,  

Käytännön tehokkuutta... 
 

Viime kevään koronarajoitusten ja poikkeustilan sekä syksyn  potilasruuhkan jälkeen olemme  

pikku hiljaa palaamassa rauhallisempaan käytäntöön. Jos jotain tuosta poikkeustilasta jäi käteen etäkontaktoinnin 

lisäksi, niin ainakin se, että turvallisuutta, joustavuutta ja käytännön tehokkuutta voi aina parantaa.

Hoitohuonekonsepti HV20 on pitkän käytännön kokemuksen pohjalle rakentunut suunnittelukonsepti, jossa 

vastaanoton joustavuus, turvallisuus, ergonomia ja toimivuus ovat etusijalla. HV20-hoitohuone elää käyttäjänsä 

mukaan, ja huoneen käyttötarkoitusta voi vaihtaa nopeastikin ilman suuria lisäkustannuksia.  

Lisää HV20-hoitohuonemallista sivuilla 3–5.  

OIVA Omavarasto  on osoittautunut suosituksi ratkaisuksi vastaanotoilla. Eikä suotta, sillä se on helppo ja kevyt 

käyttää eikä vaadi suuria perustamiskustannuksia.  Varastokierto OIVAssa on nopeaa eivätkä tuotteet ehdi vanhen-

tua, kun täydennykset tehdään vain todellisen käytön mukaan. Käytännön joustavuutta ja kustannustehokkuutta 

parhaimmillaan. Kiinnostuitko? Kontaktitiedot ja lisätiedot sivulla 41. 

Palveleva verkkokauppa helpottaa asiointia ja tuotetietojen hakua. Laajan valikoiman ja nopeat kampanjat 

löydät helposti verkkokaupasta kauppa.hammasvaline.fi . Uudistamme kevään aikana verkkokaupan sivunäkymää 

mikä parantaa käytettävyyttä myös puhelin- ja tablettinäytöissä. 

 

Koronatilanteesta huolimatta on tuote- ja laitenäyttelymme Espoossa avoinna aina tarvittaessa. 

Vierailijamäärä on edelleen turvallisuussyistä rajoitettu, joten varaa aikasi ajoissa joko edustajiltamme, 

asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100 tai laitemyynnistämme p. 010 588 6200.
 

Soitellaan.  

Iloitaan talvesta ja lumesta sekä pysytään terveinä.

HAMMASVÄLINEEN TIIMI



KESKEN

hv20  –  uusi hoitohuonekonsepti
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KÄYTTÖÖNOTON 
KOULUTUSLEASINGRAHOITUS

SUUNNITTELU  JA 
TEKNINEN NEUVONTA

vastaanoton suunnittelu

Kun valitset Hammasvälineen yhteistyökumpaniksesi voit luot-

taa siihen, että vastaanottosi aukeaa sovittuna päivänä, ja voit 

aloittaa potilastyön suunnitelmiesi mukaan.

Pystymme neuvomaan niin tilojen valinassa kuin teknisissä rat-

kaisuissakin. Hammasvälineen uusi HV20-hoitohuonekonsepti  

luo mahdollisuudet monipuoliselle, turvallisuutta ja toiminnalli-

suutta korostavalle suunnittelulle. 

Samalla osaamisella autamme sinua löytämään juuri oikeat lait-

teet ja materiaalit omiin tarpeisiisi. Edustamme korkeatasoisia, 

luotettavia ja edistyksellisä tuotebrändejä. 

Hammasväline on rakentanut satoja vastaanottoja historiansa 

aikana. Hoidamme vastaanoton suunnittelun rautaisella am-

mattitaidolla ja vuosien kokemuksella. Jokainen projekti on oma 

matkansa, jonka kuljemme kanssasi alusta loppuun.  

Kun vastaanottosi on valmis, koulutamme henkilökuntasi niin, 

että he osaavat käyttää toimittamiamme laitteita. 

Tarjoamme lisäksi rahoitusratkaisuja laitteiden hankintaan 

yhteistyökummpaneidemme kautta.  

Meiltä saat myös helpon ja  taloudellisen vastaanoton  tilaus- ja 

varastointijärjestelmän OIVAn, jonka mahdollistaa materiaalien 

optimaalisen kierron ja tarvikevaraston helpon ylläpidon.

HV20-hoitohuonekonsepti mahdollistaa nopeammat potilasvaihdot 

ja liikkuvuuden hoitohuoneiden välillä. Samalla myös laitesiirrot 

huoneesta toiseen helpottuvat. Huoneiden symmetrinen pohjarat-

kaisu pako-ovineen on turvallinen ja hygieeninen ratkaisu. Sekä 

hammaslääkärille että avustavalle henkilölle on omat työpisteet 

ja säädettävä kaapisto materiaalinkäsittelytasoineen on sijoitettu 

hygieenisesti ja ergonomisesti.
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Pako-ovet sijoitettu niin, että konsultaatiot ja laitesiirrot 

sujuvat nopeasti, samoin kaksihuonetyöskentely potilas-

vaihtoineen on joustavaa ja tehokasta.

Säädettävän materiaalikaapiston 

sijoittelussa on huomoitu ergonomia 

ja hygieenisyys.

Imujärjestelmän " kello 12:n" sijoittelu.

Hoitohuoneen kalusteet on 

sijoitettu symmetrisesti, mikä 

mahdolistaa työparille omat 

työpisteet ja pesualtaat. 

Hyvät jalkatilat ja  ulottuvuus. 

Lyhyt etäisyys  hoitokoneelta  

työpisteille. 

Riittävät tilat lisälaitteille. 
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Joustavuus | Oikea-vasenkätisyyden vaihto alle minuutissa.  Laitteiden, kaapiston ja poistumisteiden sijoittelu 

mahdollistaa konsultaatiot, henkilösiirrot sekä 3D-skanneri- että muut pienlaitesiirrot joustavasti huoneesta 

toiseen. Potilasvaihtoihin kuluva aika ja ”kahden huoneen työskentely” käy saumattomasti. 

Hygieenisyys |  Hammaslääkärin ja hoitajan omat it-työpisteet sekä altaat on sijoiteltu optimaalisesti niin, että 

liikkuvuus, ergonomia ja tilankäyttö on paras mahdollinen. Kaapistojen sijoittelulla on saatu instrumenttien 

käsittely- ja säilytystila hygieeniseksi ja hyvin suojattua.

Ergonomia | Peilikuvasijoittelu ja INTEGO-hoitoyksikkö antavat reilusti jalka- ja liikkumatilaa ja tuovat kaiken 

tarvittavan sekä hammaslääkärin että hoitajan käden ulottuville. Imujärjestelmän kello 12-sijoittelu on optimaa-

linen. INTEGO-hoitoyksikön ja kaapiston korkeussäädöt mahdollistavat myös seisten työskentelyn.

  

Turvallisuus | HV20-hoitohuoneessa joustava liikkuvuus, hygieeniset työtilat sekä pako-ovien sijoittelu 

nostavat turvallisuuden uudelle tasolle.

 Soita ja pyydä esittely, niin kerromme lisää täysin uudenlaisesta 

 hoitohuonemallista, joka täyttää kaikki tämän päivän vaatimukset.

 Lisätietoja | Esa Asikainen, p. 050 310 8590   

hv20
uusi hoitohuonekonsepti
Täysin uudenlainen HV20-hoitohuonekonsepti  joustaa täysin 

käyttäjiensä mukaisesti, niin ergonomisesti ja työtilan  

kuin hygieniavaatimustenkin mukaisesti. 

HV20-konsepti mahdollistaa entistä nopeammat  

vaihdot potilashuoneiden välillä sekä huomioi  

myös turvallisuusvaatimukset.

INTEGO Ambi -hoitoyksikössä oikea-vasenkätisyyden vaihto käy alle minuutissa ja työparin työpisteiden vaihto käy näppärästi. Laitteiden vaihdot,  kahden hoitohuoneen työskentely potilas- 

vaihtoineen käy nopeasti ja vaivattomasti. 



Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta.
Keveyttä.

Kätevä käyttöliittymä. 
EasyTouch-käyttöliittymä – neljä käyttäjäprofiilia. 
Saumattomasti instrumenttisiltaan integroituna kaikissa INTEGO- 
malleissa on EasyTouch -käyttöliittymä, jossa voidaan käyttää säädettävää 
apeksinpaikannin-toimintoa (optio).   
Optiona yksikköön saa lisäksi USB-portin.  

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

Erittäin 

helppo käyttöönotto.

INTEGOn monipuoliset 

ominaisuudet 

ovat nopeasti ja helposti 

omaksuttavissa

Helppoutta – myös endodontiaan 
INTEGO-malleihin voidaan ohjelmoida  

säädöt eri valmistajien endoneuloille, 
kierrosalueet ja vääntömomentti. Automaattinen 

takaisinpyörimismahdollisuus. Saatavana 
integroitu apexmittari, joka pysäyttää automaattisesti 

juurikanavaneulan. Resiprokatiiviset säädöt, jotka sopivat kaiklle 
resiproc-neuloille. Saatavana tehdasasetuksina tai ne voidaan myös  

jälkiasentaa INTEGO- ja INTEGO PRO -malleihin.

Intego Pro 
& Ambi   

 

INTEGO AMBI | Ambidextrous 
Pyörähtää 15 sekunnissa oikeakätisestä 

vasenkätiseksi tai toisinpäin ilman että 

tarvitset siihen lisätilaa. 

Lisäksi samat loistavat ominaisuudet 

kuin INTEGOssa ja INTEGO PROssa. 

Kätisyyden vaihto hetkessä  
ja ergonomisesti oikein. 

Vain tuoli pysyy paikoillaan.  
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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.

Aikaa ja kustannuksia säästyy, kun hammastarkistukset ja pienet 

toimenpiteet, kuten hammaskivenpoistot, voidaan tehdä siellä 

missä potilas on. Ei tarvita erillistä, tuettua kuljetusta hammasvas-

taanotolle eikä hoitokäynti sido kotihoidon henkilökuntaa vastaan-

ottokäyntejä varten. Mobiili hoitoyksikkö on tervetullut vaihtoehto 

myös mm. pitkäaikaisten petipotilaiden hammashoitoon. 

 

Sveitsiläisen BRP Swissin hoitoyksiköt, tuolit ja valaisimet mahtuvat auton 

tavaratilaan hyvin, ovat nopeita pakata, kevyitä kuljettaa ja vastaavat 

monilta ominaisuuksiltaan (mm. imuteho 220 l/min) kiinteän hoitokoneen 

valmiuksia. Käyttöönotto sujuu erittäin nopeasti paikan päällä – tarvitaan 

vain virtaa eli sähköpistoke seinään ja laite on valmis käyttöön. 

Hoitoyksikköön käyvät tavallisimmat käsi- ja kulmakappaleet.

Matkalaukun kokoiseen tilaan mahtuva liikuteltava hammashoitoyksikkö 
mahdollistaa joustavan ja myös taloudellisesti kannattavan hammashoidon, 
mm.  koulujen joukkotarkistuksissa ja ikääntyneiden kotipalveluissa. 

Mobiili hammashoitoyksikkö tuo palvelun lähelle potilasta



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

Panoraama 
+ kefalostaatti + 3D

PANORAAMA KEFALOSTAATTI 3D

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

Helposti ja nopeasti – aikuisten  

ja lasten panoraamakuvaukset  

myös erilliset Bitewing- sekä  

leukanivelkuvaukset.  

Valittavana myös  osapanoraama-

kuvaus, viisi valittavaa aluetta.  

Orthofocus™ toiminnallisuuden 

avulla optimaalinen panoraama-

kuvamuodostetaan automaat-

tisesti – takaa helpon ja nopean 

potilasasettelun.  

Kallolateraaliohjelmat  lapsi- ja 

aikuispotilaiden kuvaamiseen, 

PA suunnan kuvausohjelma sekä 

valinnaisena käsikuvausohjelma.

Kuvakentän leveyden säätö, mikä 

optimoi sädeannoksen aina  

mahdollisimman pieneksi.   

Patentoitu ORTHOceph™  helpottaa 

ja nopeuttaa työnkulkua. Pehmyt-

kudokset näkyvät poikkeuksellisen 

selkeästi otsalta kaulalle asti.

Kuvakentän sijainti määritellään käyttö-

liittymästä ORTHOselect™  toiminnan 

avulla, potilaan pysyessä paikoillaan. Jopa 

36 kenttäkokoa! MAR – metalliartefakto-

jen poistoalgoritmi viimeistelee kuvan-

laadun ja QUICKcompose™ -esikatselu 

aukeaa nopeasti ja automaattisesti.  

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

kuvantamisen röntgenlaite. Se skaalautuu kuvantamistarpeidenne mukaan 

peruspanoraamaröntgenkuvantamisesta edistyneeseen 3D-kuvantamiseen, 

ja on saatavissa kallokuvauksiin käytet-

tävällä kefalostaatilla tai ilman sitä.

Laite on myös myöhemmin päivitettävis-

sä uusilla kuvausominaisuuksilla. 

Laitteen käyttö on erittäin sujuvaa 

opastavan graafisen käyttöliittymän sekä 

potilasasetteluun käytettävän kosketus-

paneelin avulla.

KaVo OP 3D on suuniteltu minimoimaan 

potilaan saama sädeannos, minkä mah-

dollistaa edistyksellinen teknologia sekä 

nopeat kuvausohjelmat esivalintoineen.



Mielenrauhaa! 

5 vuoden KaVo-takuu*
Tarjous on voimassa 31.3.2021 asti.

Tilaukset p. 010 588 6200

KaVo FOCUS™
Turvallinen ja helppo käyttää – 
enemmän huomiota potilaisiin
•  Poikkeuksellisen vakaa, mutta helppo käsitellä

•  Vakaa suorituskyky ja äärimmäinen joustavuus

•  Laadukkaat komponentit ja moderni design

KaVo Scan eXam™
Ei riskiä hygieniassa eikä kuvanlaadussa
•  Ainutlaatuinen hygienia ja kosketusvapaa käyttö

•  Nopea, helppo ja intuitiivinen työnkulku

•  Optimoitu kuvanlaatu ja vakaa rakenne

KaVo Scandinavia AB | www.kavo.com | petri.vanttinen@kavokerr.com | p. 050 50 55 043 
Hammasväline Oy | www.hammasvaline.fi  | Laite- ja kalustemyynti p. 010 588 6200

*Jatkotakuu kattaa kaikki alkuperäisessä valmistajan takuussa olevat osat.  
 Ei voida yhdistää muihin alennuksiin ja tarjouksiin.
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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 spesifisen tarkka, mikä  on 

ensiarvoisen tärkeää mm. juurihoito- ja 

implanttidiagnostiikassa. Se tuo varmuutta 

hoitoon sekä parantaa olennaisesti myös 

potilasturvallisuutta. DCS-sensorilla otettu 

kuva on erittäin terävä ja kontrasti selkeä.

Kenttäkoot | 5 x 5,5, 8 x 8 ja 11 x 10 cm:n KKTT-

kuvat. Interaktiivinen terävä kerros (SL).

OPTG-leukakaarimuodon uudelleen määrittä-

minen ja potilaan asentovirheiden aiheuttaman 

kuvavääristymän korjausmahdollisuus.

Orthophos SL on loistavasti yhteensopiva mm. CERECin, 3D ENDOn, CEREC Orthon 
ja SIDEXIS 4 -ohjelmistojen kanssa. Se on olennainen osa turvallista  työketjua. 

SIDEXIS 4    tarjoaa ainutlaatuisen   mahdollisuuden 

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

tiedostoja keskenään. Lisäksi käyttäjä voi nähdä ja 

selata aikajanalla yhdellä silmäyksellä potilaan koko 

hoitohistorian pähkinänkuoressa.

SIDEXIS 4 -ohjelmisto auttaa kuvan otossa, käsitte-

lyssä sekä arkistoinnissa. Se tukee ja ohjaa kaikkia 

Dentsply Sironan digitaalisia röntgenlaitteita vas-

taanotolla ja yhdistää ne laitteiden ohjaamiseen sekä 

implantologian ja endon suunnittelutohjelmistoihin 

ja oikomishoidon analysointiohjelmiin. 

SIDEXIS 4 tarjoaa myös muita etuja. Modernissa digi-

taalisella näytöllä tehtävässä suunnittelussa (kuten 

CEREC)  se täyttää kaikkein tiukimmat käyttäjän edel-

lyttämät suunnittelustandardit.

DATAN HALLINTA SUUNNITTELU + HOITO



3D Endo
Juurenhoitoviilat

CEREC Guide  

SICAT Optisleep (optio)

SICAT Optimotion

Galileos Implant

SICAT Air (optio)

SICAT Function

3. 4.
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Uutta 3D-kuvantamiseen !

Uusi iso KKTT-kenttäkoko 17 x 13 cm 
Uusi teknologia mahdollistaa 3D LOW DOSE -kuvantamisen ja 3D-informaation potilaasta 

perinteisen panoraamakuvan säteilyannoksella.

Patentoitu automaattinen potilasasettelu avustaa henkilökuntaa ja takaa loistavan kuvanlaadun.

Tutustu tarkemmin >>  Ota yhteyttä myyjääsi ja pyydä pääsy Sirona AXEOS -kuvapankkiin.

AXEOS
SUUNNITTELU HOITO

SUUNNITTELU + HOITO



Uuden sukupolven 
3D-skanneri ja kuvausyksikkö CEREC

  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.

  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. 

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



Yhdistelmämuoviblokit

Katana Avencia Block Cerec 
Uudentyyppinen hybridikeramia 

Indikaatiot: inlayt, onlayt ja kruunut 

Koot: 12 ja 14L, Sävyt:  A2LT,  A3LT ja A3.5 LT
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Valikoimassamme myös
Kuraray Katana -blokit

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

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

Tessera  Tulossa!  
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 nanofilleriteknologiaan perustuvan 

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 

filleripitoisuus. Yhteensopiva yleisesti 

saatavilla olevien laitteiden kanssa. 

Keramiablokit implantologiaan

Lataa uusin  CEREC & inLab -tarvikeluettelo kotisivuiltamme 

tai pyydä asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100Katana Zirconia Block
Multilayer zirkoniablokki. Erinomaiset 

mekaaniset ominaisuudet ja läpikuultavuus, 

Nopea; 15 min jyrsintä,18 min sintraus 

Koot: 12Z, 14Z ja 14ZL. 



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.

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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TARKAT DIGITAALISET JÄLJENNÖKSET 
mahdollistavat potilaalle oikein istuvan protetiikan 

Skannaa  -->  valmista itse

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

Kokeilupakkaus

*32,26 e
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Conta Guard 
Puudutusruiskuteline 

Tehokas menetelmä 

pistotapaturmien ehkäisemiseen. 

Premium Plus
Metallinen puudutusruiskuteline, koko 55 mm x 398 mm. 

Autoklavoitava. Pohjan silikonirengas pitää telineen 

hyvin paikoillaan.

31158 Premium Plus -puudutusruiskuteline, 1 kpl

Miramatic Holder Plus
Puudutusruiskuteline. Ruiskun voi asettaa telineeseen 

yhdellä kädellä. Lukitusmekanismi pitää puudutusruiskun 

paikoillaan. Ruostumatonta terästä. Autoklavoitava.

38648 Miramatic holder Plus, 1 kpl

Miramatic Holder
Metallinen teline puudutusruiskuille. Teline pysyy 

hyvin paikoillaan (paino 350 g). Autoklavoitava.

90346 Miramatic holder, 1 kpl

Conta Guard koostuu puudutusruiskutelineestä sekä muovipinnoitetusta tarrasta, 

joka sulkee puudutusneulan pään sisäänsä neulan irroitusvaiheessa.  

Tämä ehkäisee neulanpistotapaturmien syntymistä.

36741 Puudutusneulateline Conta Guard, 1 kpl

36742  Conta Guard -suojatarra, 200 kpl

puudutusruiskut & telineet

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

Dedicated 
to Innovation

DT Light Post |   Kuitunastat

• Joustavuus kuten dentiinillä – ehkäisee juurifraktuuroita

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

turvallinen käyttää

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaaliosassa 

ja restoraatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihtavat 

nastat sekä yhteensopivat porat -> helppo poistaa tarvitta-

essa

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

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



TM

OIKEA KOOSTUMUS 
OIKEAAN TOIMENPITEESEEN

Mineraalitrioksidiaggregaatti-korjaussementti

U LT R A D E N T. C O M / E U

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

Tarjous voimassa 28.2.2021 asti :  
 

1 & 2 + 1  
Osta 1 x Dermadam kofferdamkumi (301696), 
lateksiton, 20 kpl ja 2 x Oraseal-peruspakkaus 
(84894 ), saat lisäksi Oraseal Puttyn (80832) 
veloituksetta. 
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OraSeal Putty  
OraSeal Caulking
Tiivistys ja pinnoitemateriaalit 

Kiinnittyy tehokkaasti kosteaan – 

kofferdamkumiin, ienkudokseen ja limakalvoon, 

hampaisiin ja metalleihin. Tiivistysainetta 

käytetään, kun riittävä tiivistys on vaikea saada 

aikaan hampaissa ja tai juurenpinnoissa. Sillä 

voidaan korjata myös kofferdamkumin vuotoja. 

Käyteään allemenoihin, implanttipalkkien ja 

tarkkuuskiinnikkeiden alle jne., jotta kylmäakryyli 

jäljennösmateriaali ei pääsisi tukkimaan tyhjiä 

tiloja 

 84894 OraSeal -peruspakkaus , sisältää:

 OraSeal Putty 2 x 1, 2 ml ja 

 OraSeal Caulking 2 x 1,2 ml,  

 4 x Black Mini -kärkiä,  

 20 x White Mac -kärkiä

80832 OraSeal Putty 4 x 1,2 ml

80833  OraSeal Caulking 4 x 1,2 ml 

Dermadam
Kofferdamkumit

Väri sininen. Alhainen proteiinimäärä, vähemmän 

ihoärsytystä. Kestävä ja repäisyluja. Koko 15 x 15 cm 

301696 Dermadam, lateksiton

 medium 0,2 mm, 20 kpl

301695 Dermadam Medium, 

 puuteriton, 36 kpl

3 + 1

4 + 1

Ultra-Etch IndiSpence
Fosforihappogeeli

3 +1  |  Osta 3 Ultra-Etch IndiSpence -ruiskua, saat lisäksi 
yhden kaupan päälle.  
70437  Ultra-Etch IndiSpence, 30 ml

Tarjous voimassa 1.3. – 30.4.2021

Ultradent

Tarjous voimassa 28.2.2021 asti: 

Ultrapak  |  Ienlangat

Osta valintasi mukaan 4 refillipakkausta Ultrapak-ienlankaa, 
saat lisäksi 1 pakkauksen Ultrapak-ienlankaa (82823), koko 0, väri lila.
 

82823 Ultrapak 0, lila

87254 Ultrapak 00, keltainen

85554 Ultrapak 000, musta

82825 Ultrapak 2, vihreä

82824 Ultrapak 1, sinine

82826 Ultrapak 3 punainen

* Arvonlisäveroton hinta



Työskentelyosa 13 mm Varsi 11 mm

17 mm

Aktiivinen osa 
7 mm No. 25

Taper: .09

MicroMega
REMOVER

N°30 .07
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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 täyte-

materiaalin tehokkaasti. Kolme 

leikkaavaa terää ja turvallinen 

ei-leikkaava kärki.

C.Wire-lämpökäsittely tekee  

instrumentista vahvan ja joustavan.

Pituudet 19 mm tai 23 mm.

Turvalliseen  juurihoitoon 

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, ste-

riili ja kertakäyttöinen instrumentti. 

Esilaajentaa juurikanavan tehokkaasti juurikanavan alkuperäistä 

anatomiaa muotoillen ja poistaa osan juuri kanavan orgaanisesta 

sisällöstä. Säästää aikaa koko endodonttisessa hoidossa  jättäen 

aikaa huuhteluun.  Vältä infektioriskit!  Steriilin blisterpakkauk-

sen 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 

Muutoksia MicroMegan tuotevalikoimaan 1.1.2021 

EndoFlare poistuu > sen korvaa One Flare
G-Files poistuu >  sen korvaa  One G
R-Endo (viilat R1, R2, R3) poistuvat >  ne korvaa  Remover
Juurenhoidon käsineulat – ei-steriilit 6 kpl:n ja steriilit 5 kpl:n pakkaukset poistuvat   
> ne korvataan uusilla 6 kpl:n steriileillä blisterpakkauksilla

Poistuvia tuotteita saatavana niin kauan kuin varastoa riittää. 

Joustava, kestävä ja heti käyttövalmis! 

Laajentaa kanavan koronaalisen kolmanneksen ja  parantaa 

kanavaa pääsyä luoden suoran linjan kanavan keski-ja apikaa-

liosaan. Puhdistaa ja paikallistaa  kanavan suut. Estää bakteereja 

kulkeutumasta kanavan seuraavaan  kolmannekseen. 

Voidaan käyttää  kaikkien juurenhoito-

menetelmien kanssa. 
 
33788 One Flare 9 % , 17 mm/25, 

 steriili, 5 kpl 
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Silikonivartiset Liquid Steel -instrumentit ovat valmistettu 
korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. 

Carl Martin -instrumentit
32838  Suupeilinvarsi pinkki, 1 kpl

32839  Suupeilinvarsi v. sininen, 1 kpl

32832  Kyretti Gracey 11-12, 1 kpl

32833  Kyretti Gracey Mini 11-12, 1 kpl

32834  Kyretti Gracey 13-14, 1 kpl

CM universaali  
sirppi-kyrettisetti
Pehmeä ja ergonominen silikonivarsi antaa hyvän 

pidon. Pakkauksessa kaksi instrumenttia: universaali 

kyretti ja universaali sirppi, jotka sopivat erinomaisesti 

esim. profylaktisiin toimenpiteisiin. 

37250 CM universaali sirppi-kyrettisetti, pinkki 

Carl Martin

32835  Kyretti Gracey Mini 13-14, 1 kpl

32836  Sirppi Mini 311-312, 1 kpl

32837  Sirppi Mikro 301-302, 1 kpl

32840  Sondi 5-8, 1 kpl

32841  Vuollin Nyström III, 1 kpl

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

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 

75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet,  

jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanava- 

 instrumentti Steiglitz

Instrumenttien 
Rolls-Roycet  
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.

Katso LASCHAL-videot tuotenumerolla verkkokaupastamme: kauppa.hammasvaline.fi

TARJOUS Osta 1 kpl  Carl Martin Liquid Steel -instrumentti, saat 
yhden suupeilin varren kaupan päälle (rajoitettu määrä).

* Arvonlisäveroton hinta



Nebraska
AESB513AXPQT

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

extrakevyt varsi 

Quik-Tip-

vaihtokärjille, 

useita värejä

instrumentit

American Eagle Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle -paikkausinstrumenttien pinta on erittäin sileä ja lähes 

yhtä kovaa kuin timantti. Paikkausmuovi ei tartu kiinni instrumenttiin. 

Näillä instrumenteilla paikan muotoilu on helppoa, tehokasta ja nopeaa.

Yhdistelmämuovi-instrumentit

39755 Laastain yhdistelmämuoville 6 XP, 1 kpl

39749 Vuollin 8A XP, 1 kpl

39757 Koverrin, pallo #6 1,0 XP, 1 kpl

39745 Täppäin, lieriö 7 XP, 1 kpl

39747 Täppäin, pallo 26-30 XP, 1 kpl

39754 Laastain yhdistelmämuoville 4 XP, 1 kpl

39756 Laastain yhdistelmämuoville 9 XP, 1 kpl

39746 Täppäin Super Plugger S/M XP, 1 kpl

39751 Vuollin IPC-T XP, ohut, 1 kpl

Boge 513
Boge 513 -instrumentti on haan ja etualueen sirpin yhdistelmä, joita molempia käytetään yleisesti hammas-

kivenpoistossa. Instrumentti on kaksipäinen ja pinnoitettu teroitusvapaalla XP-pinnoitusteknogialla. 

Toisessa päässä Boge 513 -instrumenttia on pidennetty alavarsi ja suora, hieman lipallinen työskentelyosa.  

Haan työskentelyosan leveys on suunniteltu ylläpitämään tasainen työskentelytuntuma erityisesti 

 vertikaalisesti ja horisontaalisesti suuntautuvissa liikkeissä. Boge 513 -instrumentin saat vain American Eagle 

Instrumentsilta. 

33632  Sirppi Boge 513 XP, lila, kiinteä varsi, 1 kpl

33633  Vaihtokärki haka Boge 513 XP, 1 kpl

33634  Vaihtokärki sirppi Boge 513 XP, 1 kpl

Dr Bicuspid
Dental 

Excellence 
Award Winner

2017
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Pro-Matrix  
Curve
Matriisinauha

Yksi komponentti  yksinkertaistaa työskentelyä. 

Varsi lisää ulottuvuutta ja helpottaa kiristimen käyttöä.

Ei kokoamista, ei välinehuoltoa. 

Kertakäyttöisenä hygieeninen ja 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

Vanurullanpidin  
Metallinen vanurullapidin kahdelle 

vanurullalle. Autoklavoitava.

301788 Vanurullanpidin, metallinen, 

 Larident, 4 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 

Säilytyslaatikko suunsuojille  
Kirkas muovinen säilytyslaatikko. 

Koko 19 x 106 x 108 mm. Mahdollista kiinnittää seinään.

31276 Säilytyslaatikko Premium Plus,  kirkas, 1 kpl

Vanurullateline 
Vanurullien annosteluun. 

38845 Vanurullateline, kirkas, muovinen

LogiBloc | Purutuki

LogiBloc purutuen ainutlaatuinen  muotoilu tukee mukavasti 

potilaan  leukoja ja  mahdollistaa hyvän näkyvyyden ja pääsyn 

työalueelle. Helppo asettaa paikalleen. Lateksiton. Voidaan 

 kylmästeriloida tai auto-klavoida (maksimi 280 asteessa 20 min). 

32504  Purutuki LogiBloc, standard, vihreä, 1 kpl

32505  Purutuki LogiBloc, lasten, lila, 1 kpl  

Protecto-Tip suojaholkki  
Muovinen suojaholkki käsi-instrumenteille

301840 suojaholkki 2,5 x 28 mm, 10 kpl

301841 suojaholkki 4,0 x 28 mm, 10 kpl

2 + 1

* Arvonlisäveroton hinta



G-ænial® A’CHORD
Edistyksellinen, värijärjestelmältään

yksinkertainen universaali 

yhdistelmämuovi

GC NORDIC AB
info.finland@gc.dental

https://europe.gc.dental/fi

GC on palvellut hammashuollon ammattilaisia jo sadan 
vuoden ajan ja nyt GC tuo käyttöönne uuden universaalin 
yhdistelmämuovin, G-ænial A’CHORD:n. Materiaalin, joka 

perustuu yhtiön omaan High-performance Pulverised 
CERASMART - filleriteknologiaan ja omaan Full Coverage 

Silane Coating -pinnoitusteknologiaan. G-ænial A’CHORD on 
universaali yhdistelmämuovi, jonka ansiosta töistä tulee kestäviä 

ja näkymättömiä. Suoraviivainen tuote perustuu ylivoimaisiin 
teknologioihin ja se on suunniteltu säästämään aikaa ja siten 

kustannuksia. Helposti käsiteltävää G-ænial A’CHORD -materiaalia 
voi käyttää luottavaisin mielin hankalissakin tapauksissa. 

Tuloksena on ihanteellinen synergia edistyksellisten fysikaalisten 
ominaisuuksien välillä: erinomainen kulutuksenkestävyys, pysyvä 
kiilto ja vähäinen värjäytyminen sekä erinomainen käsiteltävyys, 

jonka ansiosta materiaali adaptoituu helposti preparoituun 
kaviteettiin. Työskentelyaika lyhenee, reunoista saadaan täysin tiiviit 

ja lopputuloksesta aina yhtä luonnollisen näköinen.

Osta G-aenial A’chord Trial Kit 

niin saat G-Premio BOND

sidosaineen veloituksetta 

10006774 G-ænial A’CHORD TRIAL KIT A unitip 15 kapselia/ väri 2x A2 1x A3

10006775 G-ænial A’CHORD  TRIAL KIT B unitip 15 kapselia/ väri 2x A3, 1x A2

UUTUUS GC: ltä!

G-ænial A’CHORD

TARJOUS!



Itsestään paikoilleen 
hakeutuva bulkkimateriaali

Palodent® 360
Circumferential Matrix System

TARJOUS!

Osta
 3 SDR flow+ re

filliä
,  

saat v
eloitu

ksetta
 1 r

efillin
  

Palodent 3
60 matrii

seja

Vähennä haitallisten  
aerosolien määrää

Purevac® HVE Mirror Tip
Korkeatehoinen syljenimu peilillä 

Tutkimukset osoittavat, että korkean tehoimun 
omaavat laitteet poistavat 90% enemmän aero-
soleja ultra-äänipuhdistuksen aikana verrattuna 
matalatehoisiin syljenimuihin.* 

*Jacks MJ: A laboratory comparison of evacuation devices on  
aerosol reduction. J Dent Hig 2002, 76, 202-206. 

Sisäänrakennettu kiristin mahdollistaa  
matriisin asettamisen ilman hankalia,  
tilaa vieviä pidikkeitä. 

TARJOUS!

Osta 3 pakettia  

NUPRO White Varnishia, saat  

veloituksetta 1 Purevac pakkauksen

Endo-Resto ad 277x190 FI.indd   1 2020-12-23   09:29:36
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Keraaminen pora kestää  terävänä 

4 kertaa pidempään kuin vastaava metallipora!

66 e
*53,23 e

67 e
*54,03 e

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB 
Country Manager Finland: 
Mikko Lindfors, gsm 040 519 41 41

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

Komet

Keraamiset Ruusuporat
Hitaat kierrokset, max 1 500 min. Ei ruostu. Ei sisällä metallia.

"Leikkaa hienosti pehmeää, karioitu nutta dentiiniä, mutta 

tuskin lain kaan kovaa, tervettä dentiiniä!" 

37876 K1SM/010W, 5 kpl 

37877 K1SM/012W, 5 kpl

37878 K1SM/014W, 5 kpl

37879 K1SM/016W, 5 kpl 

37880 K1SM/018W, 5 kpl 

37881 K1SM/021W, 5 kpl

37882 K1SM/023W, 5 kpl 

37883 K1SM/027W, 5 kpl

Timantti Cerec Kit TD 2312
Hiontatimantti
35159 Timantti Cerec Kit TD 2312, 13 kpl 

 Pakkauksessa seuraavat timantit: S6882.314.012 | 6837.314.014 | S6856.314.016 | 

 8856.314.016 | 8881.314.014 |  6379.314.023 | 8379.314.023 | 379EF.314.023 | 8862.314.012 | 

 862EF.314.012 | 881EF.314.014 |8856P.314.018



valokoveta
20 sekuntia 

yksi täyttö 
jopa 5 mm:iin

+

Your Smile. Our Vision.
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Tulossa uutta 
paikkaushoitoon!

TARJOUS    3 + 1 
Osta 3 pakkausta Aura bulk fill, saat 
kaupan päälle 1 pakkauksen veloituksetta.

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

koostumus tekevät käsittelystä optimaalista

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

bulk fill
ultra universal restorative material

YKSI SÄVY. 
YKSI TÄYTTÖ.

Nopea ja helppo yhdistelmä-
muovi taka-alueen täytteisiin!nanohybrid composite

UUSI nanohybridi valokovetteinen 
yhdistelmämuovi. 

Kameleonttiefekti; täyteaine ottaa sävyn 
ympäröivästä hampaasta. 

Helppo käsitellä, ei tartu instrumenttiin. 

14 universaalia sävyä

Filleripitoisuus 77 %  

* Arvonlisäveroton hinta



RMGI-
Restorative

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

Riva Light Cure
Valokovetteinen resiinivahvisteinen 
lasi-ionomeeritäytemateriaali

EDUT

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan  

 rakenteeseen

• Oranssi valolta suojaava kärki estää  

 materiaalia kovettumasta ennenaikaisesti

• Ei sisällä bisfenoli A:ta

• Vastustaa parhaiten teen ja kahvin  

 aiheuttamaa värjäytymistä

• Upeaa estetiikkaa

• Erinomainen reuna-adaptaatio

• Kestää kulutusta pitkällä aikavälillä,  

 koska materiaalin pinta on erittäin kova

• Korkea taivutuslujuus

• Joustava työskentelyaika

• Erinomainen vaihtoehto mini-invasiivisiin   

 toimenpiteisiin

• Vapauttaa runsaasti fluoria hampaistoon

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia  

 – runsasta ioninvaihtoa

• Lakkaus ei ole tarpeen

• Röntgenopaakki

EDUT

• Tarttuu kemiallisesti kiinni hampaan pintaan

• Vahvin dentiinin korvaaja

• Ei sisällä bisfenoli A:ta tai hydroksietyyli- 

 metakrylaattia

• Ei kutistu

• Erinomainen reuna-adaptaatio

Riva Light Cure ja Self Cure hyödyntävät SDI:n kehittämää 

ja patentoimaa Ionglass™-filleriteknologiaa. Ionglass on 

röntgenopaakki, runsaasti ioneja vapauttava bioaktiivinen lasi, 

jota käytetään SDI:n lasi-ionomeerituotteissa. 

Riva Light Cure ja Self Cure vapauttavat merkittävästi  

enemmän fluoria tukeakseen hampaiston luonnollista  

remineralisaatiota.

 

Lasi-ionomeeritäytemateriaalit

TARTTUMATON KÄSITELTÄESSÄ

Riva Light Cure HV -materiaalia voidaan työstää 

heti sekoittamisen jälkeen. Se on helposti 

muotoiltava materiaali. Se ei tartu instrument-

teihin, eikä siihen muodostu kierteisyyttä, kuten 

perinteisiin valokovetteisiin lasi-ionomeerise-

mentteihin.

• Korkea happoresistenssi

• Erinomainen mini-invasiivisiin toimenpiteisiin

• Patentoitu bioaktiivinen ionglass™-teknologia  

 – runsasta ioninvaihtoa

• Röntgenopaakki

• Sopii myös bulk fill -töihin

VISKOSITEETTIVAIHTOEHDOT

Riva Self Cure on helppo pursottaa kaviteettiin, 

mutta jos tarvitset erityisen helposti pakattavaa, 

korkeaviskoosista materiaalia, valitse Riva Self 

Cure HV. Se on erinomainen vaihtoehto.

Riva Self Cure on ihanteellinen täytemateriaali mini- 

invasiivisiin toimenpiteisiin, sillä se on bioaktiivinen  

materiaali ja ehkäisee karieksen syntyä. Hampaan  

luonnollinen rakenne säilyy, joten suuria kaviteetteja  

tai allemenoja ei tarvita.

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

kovettamisen jälkeen. Potilailla ei myöskään esiinny kutistumiseen liittyvien 

mikrovuotojen aiheuttamia herkkyysoireita. 

Riva Self Cure
Vahva dentiinin korvaaja

Ennen                                   Jälkeen

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

Ennen                                  Jälkeen

Ennen                                  Jälkeen

Kuvat: hammaslääkäri Ara Nazarian, Michigan, Yhdysvallat
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Riva Star
Biofilmin ja sensitiiviisyyden eliminointiin

Riva Star desentisoi hampaan kaulan yliherkkyyttä sekä puhdistaa kavitee-

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

helpottavat välittömästi hypersensitiivisyyttä. Hampaan pinnan käsittely 

Riva Starilla edistää lisäksi lasi-ionomeerien sitoutumista dentiiniin. 

Toisin kuin muut hopeafluoridivalmisteet,  

Riva Starin kaksivaiheinen patentoitu 

tekniikka minimoi värjäysriskin. 

Applikoimalla kaliumjodidiliuosta  

hopeafluoridin päälle muodostuu  

valkoinen hopeajodidisakka. 

30283   Riva Star 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 fluoride/potassium iodide as a dentine 
desensitizing agent: 2-year follow up.   2. Heo J. Tompkins GR, Love RM.; Evaluation of the 
Antimicrobial Activity of Combined Silver Diamine Fluoride (SDF) and Potassium Iodide (KI) as 
an Endodontic Medicament; University of Otago, New Zealand, 2010.   3. Knight GM, Mclntyre 
JM, Craig G, Zilm PS, Gully N.; Inability to form a biofilm of Streptococcus mutans on silver 
fluoride-and potassium iodide-treated demineralized dentin. Quintessence international 
(Berlin, Germany: 1985) 2009;40:155.   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 fluoride and potassium iodide after 
an invitro 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 – 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 tai Riva LC  
(50 kapselia), saat kaupan päälle 
Riva Star pullopakkauksen (301495). 

Riva Star Kit
Uusi ympäristöystävällisempi vaihtoehto pullopakkaus. 

Riva Star Kit ei vaadi jääkaappisäilytystä. 

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

Riva Star
* Auttaa biofilmin eliminoimisessa3-5

* Estää biofilmin muodostumista3-5

* Voi auttaa ehkäisemään kariesta6

Uusi pakkaus!

* Arvonlisäveroton hinta
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UUTTA!

SimpliShade, joka perustuu Adaptive Response  
Technology -tekniikkaan, kattaa kaikki 16 VITA-värisävyä 
vain kolmella värisävyllä. Varastonhallintasi yksinkertaistuu 
ja säästät aikaa oikean väsisävyn valinnassa. Erinomaiset 
käsittelyominaisuudet ja erittäin esteettiset lopputulokset 
takaavat sen, että potilaasi hymyilevät luottavaisesti samalla 
kun sinä yksinkertaistat värin valintaa SimpliShadella. 

Lue lisää: go.kerrdental.com/simplishade

SimpliShade™ sinun tarpeisiisi 
vain kolmella värisävyllä

Tutustumistarjous 2+1
Osta 2 SimpliShade PLT- tai ruiskupakkausta 
ja saat lisäksi yhden samanlaisen pakkauksen 

veloituksetta (2+1)

Käytä riskitön kokeilu hyväksesi!

Kokeile yhtä pakkausta ja jollet ole tyytyväinen tuotteeseen, voit 
palauttaa kaksi avaamatonta pakkausta. Palautus on tehtävä os-
tosta 30 päivän kuluessa. Saat hyvityksen avaamattomista pak-

kauksista ja palautuslähetys on sinulle maksuton.

MKT-20-1005 ©2020 Kerr Dental 

“Todella hämmästyin lopputulosta, kun näin kuin-
ka hyvin komposiitti mukautui omaan hampaaseen 

vaativassa inkisaalikärjen paikkauksessa.”

- Dr. Scott Coleman, Houston, TX, USA 

Yhdistelmämuovipakkaus Sisältö

20 kapselia(5 g)
• Light | 37006
• Medium | 37007

10 kapselia(2.5 g)
• Dark | 37008
• Bleach White | 37009
• Universal Opaque | 37010

Ruisku

1 ruisku (4 g)
• Light | 37001
• Medium | 37002
• Dark | 37003
• Bleach White | 37004
• Universal Opaque | 37005

Unidose

Kerr| Pauliina Puukko, puh. +358 400 20 66 88 
pauliina.puukko@kavokerr.com

MKT-20-1005_SimpliShade Hammasväline_FPAD.indd   1 11/23/20   1:49 PM
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UUTTA!

SimpliShade, joka perustuu Adaptive Response  
Technology -tekniikkaan, kattaa kaikki 16 VITA-värisävyä 
vain kolmella värisävyllä. Varastonhallintasi yksinkertaistuu 
ja säästät aikaa oikean väsisävyn valinnassa. Erinomaiset 
käsittelyominaisuudet ja erittäin esteettiset lopputulokset 
takaavat sen, että potilaasi hymyilevät luottavaisesti samalla 
kun sinä yksinkertaistat värin valintaa SimpliShadella. 

Lue lisää: go.kerrdental.com/simplishade

SimpliShade™ sinun tarpeisiisi 
vain kolmella värisävyllä

Tutustumistarjous 2+1
Osta 2 SimpliShade PLT- tai ruiskupakkausta 
ja saat lisäksi yhden samanlaisen pakkauksen 

veloituksetta (2+1)

Käytä riskitön kokeilu hyväksesi!

Kokeile yhtä pakkausta ja jollet ole tyytyväinen tuotteeseen, voit 
palauttaa kaksi avaamatonta pakkausta. Palautus on tehtävä os-
tosta 30 päivän kuluessa. Saat hyvityksen avaamattomista pak-

kauksista ja palautuslähetys on sinulle maksuton.

MKT-20-1005 ©2020 Kerr Dental 

“Todella hämmästyin lopputulosta, kun näin kuin-
ka hyvin komposiitti mukautui omaan hampaaseen 

vaativassa inkisaalikärjen paikkauksessa.”

- Dr. Scott Coleman, Houston, TX, USA 

Yhdistelmämuovipakkaus Sisältö

20 kapselia(5 g)
• Light | 37006
• Medium | 37007

10 kapselia(2.5 g)
• Dark | 37008
• Bleach White | 37009
• Universal Opaque | 37010

Ruisku

1 ruisku (4 g)
• Light | 37001
• Medium | 37002
• Dark | 37003
• Bleach White | 37004
• Universal Opaque | 37005

Unidose

Kerr| Pauliina Puukko, puh. +358 400 20 66 88 
pauliina.puukko@kavokerr.com

MKT-20-1005_SimpliShade Hammasväline_FPAD.indd   1 11/23/20   1:49 PM

Kaksoiskovetteinen, 

kalsiumia vapauttava, 

itsesidostuva 

resiinisementti

TheraCemia käytettäessä hammasta 

ei tarvitse erikseen esikäsitellä tai 

sidostaa, kun retentio on hyvä. 

Kruunujen, siltojen, nastojen sekä 

inlayden ja onlayden ja nastojen 

(tehdasvalmisteiset metalli/ei-metalli/

kuitunastat) sementointiin.

30494 TheraCem Ca, 

 automixruisku 8 g 

 + 5 kpl sekoituskärkiä 

Lisätarvikkeet

09597 TheraCem, sekoituskärki, 30 kpl

09610 TheraCem, sekoitus-/vientikärki, 

 30 + 30 kpl

59621 TheraCem, vientikärki juuri-

 kanaviin, 30 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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fluorilakka  
301644  Top Dent Fluorilakka NaF 5 %, minttu, tuubi 10 ml   

Käsidesinfektiogeeli  Top Dent 
Etanolipohjainen käsien desinfektiogeeli. Sisältää ihoa hoitavia 

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

rukset. Tuberkuloosi, hepatiitti ja HIV. EN1500 standarditestattu. 

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

38911 Käsidesinfektiogeeli, pumppupullo 600 ml 

32136 Käsidesingektiogeeli, 75 ml

Folioatula 650
35008 suora, 15 cm, 1 kpl

Kuitukangastaitos 
Hyvä imukyky ja nukkaamaton. Nelikerroksinen. 

Tukkupakkaus 50 x 100 kpl. 

32593 10 x 10 cm, 100 kpl

Kartonkipikarit
Tummansinisen pahvipikarin sisäpinnalla on polyetyleeni 

(PE) pinnoite. Valkoisen pahvipikarin sisäpinnalla on 

selluloosakuitu ja ohut polyetyleeni (PE) pinnoite.

35703 kartonkipikari 19 cl, sininen, 20 x 50 kpl 

301423 kartonkipikari 18 cl, valkoinen, 20 x50 kpl

Artikulaatiopaperi 
32590 hevosenkenkä, 6 x 12 kpl  

32591 kaareva, 18 x 12 kpl

Superlontikku Bio
aivutettava varsi valmistettu polymeeristä. Regular koko 2mm. 

Varsi on PLA ( polylaktidi) materiaalia, uusiutuvista raaka-aineista 

valmistettu biohajoava termoplastinen alifaattinen polyesteri

301759 Superlontikku Bio , 100 kpl

Tehoimukärki t-vac Bio 
Fossiilivapaa tehoimunkärki, valmistettu biopohjaises-

ta polyeteenistä (PE). Pituus 120mm. Kärjessä 45 ° viiste 

ja toisessa päässä S-viiste. Limenvihreä.

301648, tehoimukärki T-Vac Bio, 100 kpl
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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!

Microbrush |   Superlontikku

Microbrush-applikaattoreissa on nukkaamaton kuitukärki 

ja taipuisa kaulaosa. Microbrush X -applikaatorissa on ohut ja pitkä harjaosa, joka 

helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Sopii esim. juurikanavien sekä inlay- ja 

onlay-täytteiden sidostamiseen. Taivutettava kaulaosa.

31574 Microbrush-superlontikku, fine, lajitelma, 400 kpl

30704 Microbrush-superlontikku, regular, lajitelma 400 kpl

34776  Microbrush-superlontikku, regular, vihreä 400 kpl

78966 Microbrush-superlontikku, X, musta, 400 kpl

301987 Microbrush-annostelija ja Plus Fine -superlontikut 50 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



Ultradent 
 
 3 + 1  Tarjous voimassa 28.2.2021 asti.
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Opalescence PF
Osta valintasi mukaan 4 kappaletta 8 x 1,2 ml pakkausta 
Opalescense PF -valkaisugeeliä  (10 % tai 16 % karbamii-
diperoksidi), 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

Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon ja tehokkaaseen kotivalkaisuun. Kertakäyttöiset 

lusikat on täytetty valmiiksi Opalescence PF -valkaisugeelillä. Vaikuttava aine 

6 %  vetyperoksidi. Suositeltu käsittelyaika 60–90 min kerran päivässä. Tulokset 

saavutetaan 5–10 päivässä. Kalium nitraatti ja fluori vähentävät sensitiivisyyttä. 

Yhdessä pakkauksessa yksi ylä- ja yksi alaleuan lusikka. Tukkupakkaus 6 x 10 kpl. 

Makuina minttu ja meloni. 
 

3 + 1
Osta valintasi mukaan 4 pakkausta Opalescence GO 6 %, 
saat niistä yhden pakkauksen  veloituksetta.
 

38947  Opalescence Go, minttu, 10 kpl 

32280  Opalescence Go, meloni, 10 kpl

Tarjous voimassa 1.3.–30.4.2021 

Akervall

SOVA
Purentakiskot

Sova-purentakisko tarjoaa nopean ja tehokkaan suojan  bruksismia 

ja hampaiden yhteen puremista vastaan. 

Sova on  mahdollista muokata parissa minuutissa täydelliseen 

muotoon, jolloin potilas saa välittömästi avun. Tämä takaa 

täydellisen istuvuuden ja  käyttömukavuuden  potilaalle. Sovan ma-

teriaali on polymeeriä, jota voidaan muokata uudelleen  vähintään 

20 kertaa. Patentoitu muotoilu rei'ityksineen ja vaimennus-

vyöhykkeineen johtaa hampaisiin kohdistuvia voimia pois. 

Sova-purentakiskoa käytetään hammaslääkärin tai suu hygienistin 

antamien ohjeiden mukaan (kuitenkin enintään  

120 päivän ajan). 

37285 Purentakisko SOVA Max 2,4 mm, 1 kpl 

301325 Purentakisko SOVA Aero 1,6 mm, 1 kpl

301326     Purentakisko SOVA Junior 1,6 mm, 1 kpl
 

SOVA Aero 
• ohut, paksuus vain 1,6 mm 
• helppokäyttöinen 
• saatavilla junior versio



Oikomishoitoon

Soita p. 010 588 6600
Pyydä kokeilutarjous.

Marika Saarinen 

myyntispesialisti, p. 045 7881 5192  

marika.saarinen@hammasvaline.fi
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35 e
*28,23 e

35 e
*28,23 e

75 e
*60,48 e

* Arvonlisäveroton hinta

Glam 
keraamiset braketit

Esteettinen, yksiosainen keraaminen kiinnike.

Läpikuultava, mutta mattapintainen käsittely luo huomaamat-

toman vaikutelman. Laadukas muotoilu takaa voimansiirron 

tehokkaasti. Pyöristetyt uran reunat vähentävät tehokkaasti kitkaa. 

Kiinnikkeen irroittaminen helppoa, irtoaa oman Paulus-pois-

toinstrumentin kanssa kokonaisena. 

Mahdollisuus  räätälöidä haluamiasi potilassettejä. 

Saatavana myös MTB, 018-, 022-urat.

Tutustumistarjous

40317 Glam- keraamiset braketit Roth 018. 

 Yläleukaan, potilassetti U 3-3.

 50 e (*40,32) 

Bracepaste  
ColorChange
 Väriä vaihtava kiinnitysmuovi

41171 Bracepaste ColorChange LC 

 ruisku, 4 g 

 

41172 Bracepaste ColorChange LC  

 kapselit 20 x 0,3 g

 

Bracepaste  
MTP LC Primer
Kosteuttava sietävä primer

 

käytettäväksi braketin kiinnitysmuovien 

kanssa.

40933 Bracepaste MTP Lc Primer, 6 ml 

BioCosmetic 
Hampaanvärinen NiTi-kaari 
 

Superelastinen pinnoitettu Niti-kaarilanka. Erittäin korkealaa-

tuinen valkoinen pinnoite, joka pysyy murtumattomana kaaren 

aktivoinnin välin 6–8 vkoa. Pakkauksessa 10 kpl.

SOVA Aero 
• ohut, paksuus vain 1,6 mm 
• helppokäyttöinen 
• saatavilla junior versio Tutustumistarjous!
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Green Line  tuote – 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.

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?
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>  100 %  –  täysin kompostoituva
>  100 %  –  käytetty ei-öljypohjaisia materiaaleja 
>  100 %  –  täysin uusiutuvat valmistusmateriaalit
>  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.

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 väriaineita, 

ei hajusteita. Tuotteella EN1500-, 

EN13624- ja EN13727-sertifiointi. 

301626 Ukko käsidesi, 500 ml

Uutta!
Oromed Gel
Laajavaikutteinen käsidesinfiointigeeli käsien ja kyynärvarsien 

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

desinfiointiin. Tehoaa norovirukseen. 

Miellyttävä käyttää, ei jätä jäämiä, kuivuu nopeasti ja jättää kädet 

samettisen pehmeiksi. Suojaa herkimpiäkin käsiä usein toistuvan 

desinfioinnin 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

Antibac wipes
Pyyhintäliinat näytölle ja näppäimistölle. 

Yksittäispakatut.

301917  Antibac Touchscreen Wipes, Kiilto, 95 kpl

301918  Antibac Keyboard Wipes, Kiilto, 80 kpl

IsoDent vastaanoton  suuvesi
Vetyperoksidipohjainen suuvesi, inaktivoi syljen mikrobikuormaa, myös koronavi-

ruksen (Covid-19).  Käyttö: potilaalle, purskuttelu 1 min  ennen hoitotoimenpidettä. 

Ehkäisee tehokkaasti altistumista aerosolien kautta virukselle. Suojaa työntekijöi-

den pisaratartuntavaaralta ja pintojen kontaminoitumisen virukselta. 

301628 IsoDent, vastaanoton suuvesi, 250 ml



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 suojatuotteista 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

Solid Safety 
Suojavisiiri. Antaa kattavan suojan silmien, nenän 

ja suun alueelle. Sininen kehys  polypropeenia (PP) 

ja vaihdettava, läpinäkyvä suojavisiiri PETG:tä. 

Joustava, elastinen säädettävä kuminauha. Kehyksen 

autoklavointi 134° C:ssa ja visiiriosa desinfiointi pinta-

desinfiointiaineilla. Suojavisiiriin pituus: 22 cm. 

301743  Solid Safety suojavisiiri, Ampri, 1 kpl

301744  Solid Safety suojavisiiri, kalvo refill Ampri, 5 kpl

HUOM! Poista suojakalvot molemmalta puolelta visiiriä ennen käyttöä!

Kasvosuoja Face Shield
Kertakäyttöinen kasvosuojus suojaa kasvot hyvin roiskeilta ja pisaroilta 

sekä antaa kirkkaan näkymän. Vaahtomuovireunuksen ansiosta 

kasvosuojusta on miellyttävä käyttää ja se on erittäin kevyt. 

HUOM! Poista suojakalvo ennen käyttöä. Sovelletut henkilön-

suojainstandardit: EN 166:2001, ANSI/ISEA Z 87 1-2015.

301808  Suojavisiiri Face Shields,  20 kpl

Top Dent Nitriili pf AMG
Puuteriton, kemikaliton antimikrobinen (AMG) käsine. Valo aktivoi 

prosessiin, jossa happiradikaalit tappavat mikrobeja käsineen pinnalta. 

Ohut, elastinen muotoilu, hyvä tuntoherkkyys työskentelyssä.

32685  XS, 200 kpl  |  32686  S, 200 kpl  |  32687  M, 200 kpl

32688  L, 200 kpl   |  32689   XL, 180 kpl Huom! Ei varastossa, rajoitettu saatavuus!



20% 
alennus 

BioCup

Hygoformic® Bio

Hygovac® Bio

Tulevaisuutta  
hammasvastaanotollasi
Fossiilivapaat biotuotteet ovat osa kestävämpää kehitystä.

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 suojavarusteita
sekä ympärillä
olevia pintoja.
CareShield on uusi tapa
poistaa pisarat ja aerosolit

CareShield 
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 suojavarusteita sekä ympärillä olevia 
pintoja.

TM 

A Division of DirectaDentalGroup

CareShield TM

A Division of DirectaDentalGroup

20% 
alennus 

Hygovac® Vent Bio

6043-2020-10_Bio_CareShield_Orsing__DirectaDentalGroup_Hammasvälline_297x210_bleed_3mm_FI.indd   1 2020-10-07   14:59:12



info@metasys.com  |  www.metasys.com

Tehoaa  COVID-19 -virukseen!
SARS-CoV-2 on vaipallinen virus. Käytettävien desinfiointiaineiden tulee olla vaikutuskirjoltaan  
aktiivisia vaipallisia viruksia vastaan. Seuraavat METASYS Medizintechnik GmbH:n hygieniatuotteet  
toimivat uudentyyppistä koronavirusta vastaan:  
METASYS haluaa vastuullisesti tiedottaa tuotevalikoimastaan, joka on tehokas COVID-19 -virusta vastaan. 

GREEN&CLEAN WD
Alkoholipitoiset desinfiointipyyhkeet repäisykestävästä,  

kuitukankaasta lääkinnällisten laitteiden pienten pintojen  
(esim. käsi- ja kulmakappaleiden ulkopintojen) desinfioimiseksi.

GREEN&CLEAN IK -spray
Käyttövalmis alkoholipitoinen desinfiointiainespray  

käsikappaleiden, kulmakappaleiden ja turbiinien  
vesi -ja ilmakanavien desinfiointiin.

GREEN&CLEAN M2
erittäin kustannustehokas tiiviste  

imujärjestelmien ja amalgaaminerottimien  
päivittäiseen puhdistukseen.

GREEN&CLEAN 

1+1 1+1
Osta 1 GREEN&CLEAN M2 -täyttöpakkaus 39013  

(1 x 500 ml punainen pullo ja 1 x 500 ml vihreä pullo)  
ja saat 1 x 39013 GREEN&CLEAN M2 -täyttöpaketin ilmaiseksi.

Voimassaoloaika: 1.2. - 31.3.2021
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1+1
Osta 1 GREEN&CLEAN WD -aloituspaketti, 35890 (1 tölkki, jossa 
120 pyyhettä ja 3 täyttöpussia, joissa kussakin on 120 pyyhettä) 

ja saat 1 x 35890 aloituspaketin ilmaiseksi.

Osta 1 GREEN&CLEAN IK -desinfiointiainespray   
06907 (2 x 200 ml) ja saat 1 x 06907 GREEN&CLEAN IK  

(2 x 200 ml) ilmaiseksi.

MA 2020-065 Hammasväline_1-2021_GC.indd   1 12/21/2020   11:40:56 AM
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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-höyrysterilointi-

menetelmiä 121–134°C:ssa. 

32844  ECS Bio-Check, 20 kpl

ECS Ec Steam  
Bowie&Dick Pack
Kertakäyttöinen testipakkaus 

Testi on suunniteltu tarkastelemaan epäsuorasti laitteen 

suorituskykyä  steriloita vien materiaalien ollessa kosketuksissa 

sterilointiaineen (höyry)  kanssa. Höyrysterilointi-

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

32845 ECS Ec Steam 

Bowie&Dick Pack,  20 kpl

DENTIRO® Sensitive* 
Täysin virusidinen puhdistus- 
ja desinfiointiaine 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 desinfiointiaine tehoaa 

tuberkuloosiin, bakteereihin, sieniin ja 

viruksiin 60 sekunnissa. 

Mieto sitruunantuoksu.

301646 Dentiro Sensitive, 1 litra 

301647 Dentiro Sensitive, 5 litraa

*Dentiro Sensitive korvaa väliaikaisesti 

Dentiro Light -puhdistus- ja desinfiointiaineen

Uutta!

* Arvonlisäveroton hinta



 Löydät nopeasti viimeisimmät 

uutuudet ja tarjoustuotteet 

klikkaamalla etusivun linkkejä 

"Kaikki uutuudet" 
ja "Kaikki tarjoukset". 
Yhden tuotteen tarjoukset ovat  

suoraan tilattavissa verkko-

kaupasta ja monivalinnaiset 

tarjoukset asiakaspalvelus-

tamme p. 010 588 6100.  
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ja tilaajille mm.
+ asiakaskohtaiset hinnat 

verollisina tai verottomina

+ pikaostoskori 

+ aktiiviset ostoslistat

+ tilausvahvistus sähköpostiin

+ myynnin chat-asiakaspalvelu

+ omat verkkokampanjat

verkkokaupassa on...
+ tietoa tuotteista

+ paremmat hakutoiminnot

+ tarjous- ja uutuustuotteet 

selkeästi merkitty

+ tuotteisiin liittyviä youtube-videoita

+ vastaavat ja yhteensopivat tuotteet

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

OIVA Omavarasto 
on osa verkkokauppapalveluamme. 
Kysy lisää oman alueesi edustajalta.

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. 

Ajankohtaista verkkokaupassa!

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

>>

kauppa.hammasvaline.fi
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OIVA Omavarasto
Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu tilaus- ja varastonhallinta-

järjestelmä, 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:

Etelä-Suomi |  
Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 
Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212  
Mira Urpulahti, p. p. 050 310 8538
Pohjois-Suomi |  Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498
Lounais-Suomi| Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607
Länsi- ja Keski-Suomi |  
Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686 
Susanna Asunta p. 045 7881 5199
Itä-Suomi | Sanna Dyer, p. 045 7881 8075

Nopeasti ja helposti käytössä.  

Järjestelmän oppii 3 minuutissa! >

Uudistuneet kotisivut

KAMPANJAT  
Etusivulla esittelyssä viimeisin 

EXTRA-lehti sekä 4 viimeisintä 

tuotekampanjaa. Muut voimassa 

olevat kampanjat löydät 

TARJOUKSET-palkin alta.

Kotisivumme uudistuvat marraskuussa 2020 osoitteessa www.hammasvaline.fi
i

Löydät uudelta sivustolta samat palvelut ja yhteystiedot kuin ennenkin. 

Linkit etusivun yläosan palkistosta. 

Sivu oikeassa ylänurkassa suora linkki verkkokauppaan.

TUOTEINFORMAATIO 
Etusivulla esittelyssä uutuus-

tuotteita ja Ajankohtaisissa 

muuta tuoteinfoa. TUOTTEET-

palkista pääset tuoteryhmä- 

ja tuotesivuille. 

TAPAHTUMAKALENTERI,
ILMOITTAUTUMISET 
Löytyvät turkoosin palkin alta 

sekä etusivun alalaidan tapah-

tumakarusellista 

Kun rullaat sivua alaspäin, löydät 

Ajankohtaiset tiedotteet sivun alaosasta, 

samoin suorat linkit ajankohtaisiin kurssei-

hin ja tapahtumiin sekä linkit Hammasväli-

neen Facebook- ja Instagram-sivuille.



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

Pakkaa pussiin!
Postita! Ei postimaksua.

Pyydä huoltopussi!
huolto@hammasvaline.fi  

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

Varaa laadun-
varmistusmittaus!

Helpota arkipäivää
huollattamalla laitteistosi 
ajoissa! 

merkki- ja määräaikaishuollot 
sekä asennus- ja huoltopaketit

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

palvelunumerot ja sähköposti

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi

Tekninen palvelu

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja Suomessa 
ja käytämme tehtaiden alkuperäisosia. Ammattitaitomme takaa, että 
laitteesi toimivat ja että huollot tehdään kokonaisedullisesti. 

Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden sekä pidentää 
kustannustehokkaasti investointisi käyttöaikaa.  
Meiltä löytyvät laadunvarmistustyökalut hyvän kuvanlaadun ylläpitämiseen vastaanotolla. 

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT | hoitokoneille ja imujärjestelmille, autoklaaveille 

ja hygienialaitteilleortophantom- ja muille röntgenlaitteille sisälten laadunvarmistustuksen*

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET | Intraoraaliröntgenlaitteiden laadunvarmistusmittaus, 

*STUKin ja muut viranomaismääräysten mukaiset mittaukset.

• ASENNUKSET ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU

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

vuorokauden ajasta riippumatta. Tilauslomake löytyy myös kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme tai meiltä:  

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

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594  |  huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620
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POHJOIS-SUOMEN TIIMI  
Hammastarvikkeet

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593 

Huoltoedustaja:

Reino Grönroos, p. 050 310 8602

Tekninen asiantuntija:

Jari Laurila, p. 050 310 8689

ITÄ-SUOMEN TIIMI
Hammastarvikkeet 

Sanna Dyer, p. 045 7881 8075

Laitteet ja kalusteet

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustajat:

Antti Hartikainen, p. 050 310 8599

Jukka Haapiainen, p. 050 310 8640

Matti Vanhanen, p. 043 850 1418

LOUNAIS-SUOMEN TIIMI 

Hammastarvikkeet

Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Laitteet ja kalusteet 

Aku Korhonen, p. 050 310 8685

Huoltoedustaja/

huoltopyynnöt  p. 010 588 6300

LÄNSI- JA KESKI-SUOMEN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686 

Susanna Asunta p. 045 7881 5199

Laitteet ja kalusteet 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Huoltoedustajat: 

Anssi Luoma, p. 045 7881 5191 

Markus Kontunen, p. 045 7881 4211

Markus Pietiläinen, p. 050 310 8645 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIIMI

Hammastarvikkeet 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 

Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212 

Mira Urpulahti, p. 050 310 8538

Laitteet ja kalusteet 

Esa Asikainen, p. 050 310 8590

Huoltoedustajat:

Kari Fjäder, p. 050 310 8596

Takayo Hayashi, p. 050 310 8600

Pyry Koivumäki, p. 050 310 8604

Juha Laurila, p. 050 310 8606 

Otto Nuora, p.045 7881 5197

Joonas Pakkanen, p. 045 7881 5198

Lauri Taipale, p. 050 310 8644

Timo Tolvanen, p. 050 310 8634 

KOKO SUOMI 

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

Tuija Junttila, Miia Joher, Deborah 

Delatte 

Tarjousmyynti
Tarjousanalyytikot:

Emma Hartikainen, p. 050 310 868 

Mikko Koivisto, p. 045 7881 5195

Tarjouskäsittelijät:

Lea Reunanen, p. 050 310 8543 

Eeva Janhunen p. 050 310 8635

Oikomistuotteet  

p. 010 588 6600
Myyntispesialisti Marika Saarinen,

p. 045 7881 5192

Laboratoriotuotteet  

p. 010 588 6400
Myyntiassistentti Deborah Delatte, 

p. 045 7881 4285

Hammastarvikkeet
Tuotehallinta

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569

Hankintapäällikkö Hannele Nokia, p. 050 310 8563

Tuotepäällikkö Anna Laaksonen, p. 050 310 8548

Tuotepäällikkö Katriina Polttila, p. 045 7881 4253

Tuotespesialisti Minna Nurmi, p. 050 310 8564 

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

Tuotepäällikkö Visa Poikela, p. 050 310 8646

Myyntiassistentti 

Katariina Karento-Peltonen, p. 050 310 8542 

Cad/Cam, Cerec

Aluepäällikkö Niko Fjäder, p. 050 310 8611 

Tekninen asiantuntija Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299

markkinointi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

Anne Purho, p. 050 310 8569  

Markkinointiassistentit:

Satu Järvinen, p. 050 310 8571  (tapahtumat) 

Hammasvälineen toimipisteet 

HAMMASVÄLINE OY

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

VANTAA  Tekninen palvelu, Porttikaari 20, 01200 Vantaa   

TURKU Pitkämäenkatu 11 B, 20250 Turku  

TAMPERE Kuoppamäentie 40, Liikehuoneisto, 33800 Tampere  

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

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

OULU Kansankatu 53, 3. krs, 90100 Oulu  

kotisivut  www.hammasvaline.fi 

sähköpostit etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi 

asiakaspalvelu 010 588 6100  |  puhelinvaihde 010 588 6000  

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

Laboratoriomyynti  p. 010 588 6400 tilaukset@hammasvaline.fi

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

Huoltopalvelut  p. 010 588 6300 huolto@hammasvaline.fi

Varaosapalvelu  p. 010 588 6700 varaosatilaus@hammasvaline.fi

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

Mikko Leka, p. 050 310 8620

Asiakaspalvelupäällikkö

Seppo Salminen, p. 050 310 8594 

Tekniset asiantuntijat:

Veikko Saxberg, p. 050 310 8609

Tero Pöyhönen, p. 050 310 8614 

Huoltoteknikot: 

Markku Ahvenainen, p. 050 310 8605 

Jari-Pekka Kontiainen, p. 050 310 8619

Hallinto
Toimitusjohtaja Björn Karlsson, 

p. 043 825 9449

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talouspäällikkö Katri Kerttula, 

p. 043 826 7500 

laskutus@hammasvaline.fi

Nea Nieminen, p. 050 310 8579 

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



Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja ...

Webinaarisarja 2020-2021

10.–11.9.2021 |  Helsinki
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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.

10.9.2021  | 

Paron päivystyscaset 
EHL HLT Laura Lakio

Luento pidetään hotelli Clarionissa  

QAdental Forum 2021  

-symposiumin yhteydessä

Yhteistyössä:

 23.4.2021   kello 14.30

Ilmoittaudu QAdentaliin kirjautuneena:  www.qadental.com/forum2021

Laura Lakio

Riikka Mattila




