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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. 

Kirkkaasti kevääseen... 
 

Kevään valo ja lämpö herättävät kipinän vapaudesta – ulos aurinkoon.  

Maskien varjossa on hymykin ollut piilossa turhan pitkään, ja monet 

kaipaavat hampaiston kunnostusta sekä kirkastusta ja valkaisuakin.

Valkaistuotevalikoimaan on tullut uutta ja hyviä, ajankohtaisia kampanjoita.  

Tuttujen Opalescence- ja FGM Whiteness -tuoteperheiden (s. 4–5) lisäksi on POLA-tuoteperheeseen tullut tyylikäs 

ja tehokas LED-valollinen POLA Light -valkaisupakkaus kotikäyttöön (s. 6).

Puhdistukseen ja profylaksiaan löytyvät Top Dent -puhdistuspastat ja -kupit (s. 3), Directan Prophy Care 

-pastat (s. 7), ja nyt myös Salutem Pro -pastat (s. 9) sekä Premium Plus Soft -puhdistuskupit. 

Teroitusvapaat ja kestävät American Eagle -käsi-instrumentit (s. 8) ovat saaneet hyvää palautetta, samoin erittäin 

laadukkaat LASCHAL -instrumentit (s. 23), joista on nyt hyvä 2+1 tarjous koko kevään. 

Joskus hyvä omahoito ja korjaava perushoito eivät riitä, vaan hampaat joudutaan uusimaan. 

Estetiikkaan liittyy myös HLT Pekka Kallion kirjoitus potilastapauksineen yläetualueen implantoinnista (s. 25–27). 

Suojatuotteiden  valikoimaan (s. 40–41) ovat tulleet Evercare-leikkaussalipäähineet sekä oikomiskojeiden ja 

proteesien IsoDent-puhdistusaineet. Laajakirjoinen ja nopeatehoinen OCC Oromed -geeli (s.43) ei tuoksu eikä jätä 

käsiä tahmeaksi – tehokas tuote sekä kotiin että hoitoloihin.

Verkkokauppa uudistuu keväällä ja kesällä – sivunäkymä muuttuu. Kaikki hyvät ominaisuudet pysyvät ja uusia 

on luvassa ajan mittaan. Uudet sivut skaalautuvat paremmin sekä puhelin- että tablettinäytöissä. Pääsiäisen 

jälkeen avautuu mahdollisuus kokeilla uutta verkkokauppaa nykyisen verkkokaupan rinnalla. Molemmat versiot 

löytyvät samasta osoitteesta: kauppa.hammasvaline.fi .  

Hammasvälineen tiimi on saanut vahvistusta. Tutustu uusiin hammasvälineläisiin sivulla 47. 

Webinaarit ja syksyn luennot toteutuvat näillä näkymin. Niistä lisää sivulla 48. 

Keväästä ja uutuuksista iloiten

HAMMASVÄLINEEN TIIMI

Potilastapaukset 

implantointi  
yläetualueelle 

Lue  Pekka Kallion juttu  Estetiikka yläetualueen 

välittömässä implantoinnissa., sivut 25–27

Hyvä valikoima laadukkaita 
valkaisutuotteita

Tulossa uutta!

POLA Light 

Uusi tehokas LED-valollinen valkaisupakkaus 

kotikäyttöön.  Tutustu sivulla 6. 

Katso myös valkaistarjoukset sivuilla 4–6.

Profylaksiaan!

Salutem Pro 

Saatavana nyt Salutemin puhdistus- ja 

profylaksiapastat ammattimaiseen 

hammaspintojen käsittelyyn, sivu 9.  

Uutuuksia

Isodent-tuoteperhe 
Suuhuuhteen lisäksi tuoteperhe on  

täydentynyt oikomiskojeiden ja proteesien 

puhdistusaineilla.  Lue lisää sivulta 41 



302389 liekki roosa Medium, 10 kpl

302390 kuppi roosa Medium, 10 kpl

302391 minip harmaa Fine, 10 kpl

302392 liekki harmaa Fine, 10 kpl

302393 kuppi harmaa Fine, 10 kpl

Taloudelliset laatutuotteet profylaksiaan 
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Hammasväliharjat Top Dent 
Silikonipintainen hammasväliharja, jossa  on muovipinnoitettu lanka. Harja nylonia. 

Kiinteä litteä kahva. Jatkovarsi ja säilytyshylsy polypropeiinia. Pakkauskoko 12 x 5 kpl

32580  0,45 mm, oranssi  

32581  0,5 mm, punainen

32582  0,6 mm, sininen

32592  0,7 mm, keltainen

32583  0,8 mm, vihreä

32584  1,1 mm, lila

32585  1,3 mm, harmaa

Puhdistuspasta Top Dent
Sisältää fluoria. Mintun makuinen.

37638 Sininen, 250, 70 ml/95 g

37639 Vihreä, 170, 70 ml/95 g

37640 Punainen, 120, 70 ml/95 g

Puhdistuspastan sormikuppi
Kertakäyttöinen, ei autoklavoitava.

37636 Puhdistuspasta Top Dent sormikuppi, 100 kpl 

Puhdistuskupit Top Dent
Medium kovuus, lateksiton, väri lila

38435 Kuppi 6-siipinen,W-kiinnitys, 100 kpl

 Jäykempi kuin 4-siipinen.

38436 Kuppi 4-siipinen, W-kiinnitys, 100 kpl

 Joustavampi kuin 6-siipinen

38437 Kuppi 6-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

38438 Kuppi 4-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

38439 Kuppi mini 4-siipinen, w-kiinnitys, 100 kpl

38440 Kuppi mini 4-siipinen, ruuvattava, 100 kpl

31014 Kuppi SnapOn, lila, 50 kpl

31015 Kuppi SnapOn, lila, 100 kpl

DiaCeramic 2 Top Dent 
3-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä posliinille ja zirkonialle. 
Coarse = sininen, Medium= Roosa, Fine = harmaa. Kierrosnopeus 7000-12 000, max 20 000

302394  DiaCeramic 2, lajitelma, 9 kpl

302385 minip sininen Coarse, 10 kpl

302386 liekki sininen Coarse, 10 kpl

302387 kuppi sininen Coarse, 10 kpl

302388 minip roosa Medium, 10 kpl

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



Ultradent 
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66 e
*53,26 e

93 e
*75,00 e

3 + 1

Ultra-Etch IndiSpence
35 % fosforihappogeeli. Ihanteellinen viskositeetti, 

joka helpottaa tarkkaa applikointia.

Osta 3 Ultra-Etch IndiSpence -ruiskua, 

saat lisäksi yhden kaupan päälle.  

70437  Ultra-Etch IndiSpence, 30 ml

Tarjous voimassa 30.4.2021 asti.

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 vähen-

tävät 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 30.6.2021 asti Tarjous voimassa 1.5.–30.6.2021 

Opalescence
Vaalentava hammastahna, jonka ainutlaatuinen koostumus maksimoi fluoridin 

sitoutumisen kiilteeseen. Koostumuksensa ansiosta Opalescence-hammastahna 

luovuttaa fluoria 4,8 kertaa enemmän verrattuna muihin vastaaviin fluorihammas-

tahnoihin. Tukkupakkaus 12 x 100 ml. 
 

3 + 1
Osta valintasi mukaan 4 tukkupakkausta (= 48 tuubia) hammas-

tahnaa Opalescence 100 ml  tai Opalescence Sensitive 100 ml,  
saat niistä yhden tukkupakkauksen  veloituksetta.

80668  Opalescence hammastahna 100 ml 

33164    Opalescence Senstive hammastahna 100 ml 

302142  Umbrella, retraktori, medium, 5 kpl    302143  Umbrella, retraktori, medium, 20 kpl



Whiteness Perfect  pf 16 %
16 % karbamidiperoksidi kotikäyttöön
 
Geelimäinen koostumus. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. 

Säilytys huoneenlämmössä. Sisältää kaliumnitraattia 

ja fluoria. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml. Käyttö:  3–4 h/päivä.  

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

30333 Whiteness Perfect PF 16 %, 5 x 3 g

You're worth it. 
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*40,32 e
50 e

*40,32 e
50 e

*64,52 e
80 e

* Arvonlisäveroton hinta

White Class PF 6 %
6 % vetyperoksidi kotikäyttöön
 
Viskoosi geeli, vettä yli 20 %, fluoria sekä kaliumnitraattia ja kalsiumia, 

ehkäisee viiltelyä. Tunti päivässä riittää hyvään tulokseen. Pakkauksen 

4 ruiskua riittää 8–12 päivän käsittelyyn. 

30336 White Class PF 6 %, 4 x 3 g, 

 annostelukärjet 4 kpl 

 ja lusikkakotelo

Whiteness Perfect  pf 10 %
10 % karbamidiperoksidi kotikäyttöön

Geelimäinen. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus. Säilytys huoneen-

lämmössä. Sisältää kaliumnitraattia ja fluoria. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml. 

Käyttö: yön yli tai 4 h/päivä. Pakkauksessa 5 x 3 g valkaisugeeli, 

5 x vientikärki, 2 x lusikkalevy 1 mm, lusikkakotelo.  

30332 Whiteness Perfect PF 10 %, 5 x 3 g 

tarjous  
whiteness perfect pf

2 + 1
Osta valintasi 3 pakkausta (5 x 3 g) mukaan joko 
Whiteness Perfect PF 10% tai 16%, 
saat niistä yhden veloituksetta. 



POLA DAY
VETYPEROKSIDIPOHJAINEN VALKAISUGEELI   
• Korkea vesipitoisuus; estää jälkisensitiivisyyttä
• 1–2 kertaa 30 päivässä tai 1 kerran 45 min päivässä
• Saatavana 6% vetyperoksidipitoisuudella

TEHOKAS VALKAISUJÄRJESTELMÄ
KOTIKÄYTTÖÖN

POLA LUMINATE
BRUSH ON AND GO WHITENING
• Ei valkaisulusikoita  |  Nopea ja helppo
• Ammattimaista valkaisua  |  6 % vetyperoksidi
• Vain 30 min kahdesti päivässä  
• Yli 60 käyttökertaa
• Fluoria vapauttava

VALKAISUSIVELLIN

UUSI, TEHOKAS, LED-VALOLLINEN VALKAISUPAKKAUS
KOTIKÄYTTÖÖN
TULOSSA KEVÄÄLLÄ! 
POLA LIGHT
• Nopeasti vaikuttava; valkoisemmat hampaat vain 5 päivässä  .
• Suunniteltu poistamaan pitkäaikaiset värjäytymtä turvallisesti
• Täysin ladattava tulevia hampaiden valkaisuhoitoja varten
• Remineralisaatio hampaiden vahvistamiseksi
• Lisähydraatio sensitiivisyyden minimoiseksi

Pakkauksessa 4 ruiskua POLA Day 6 % -valkaisugeeliä, 
LED-valollinen valkaisulusikka, ohjeet 

KYSY TUTUSTUMISTARJOUSTA, p. 010 588 6100

*Osta 3 pakkausta, saat 1 veloituksetta | *Osta 1 pakkaus, saat 1 Pola Luminaten.

UUTTA

SDI Dental Innovations Ltd.
Hansetrasse 85, D-51149 Cologne
Tel. + 44.1908.218.999

find out more at:
www.polawhite.com.au

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

3 + 1 3 + 1

3 + 1

*Tarjouksia ei voi yhdistää.

 



Ammattimainen puhdistus 
ProphyCare®

Directan ProphyCare® Prophy Paste - ainutlaatuinen lohkeilematon, 
homogeeninen koostumus ei kuivu, nesteydy eikä separoidu. Paksut 
plakkikerrokset ja värjäytymät poistetaan helposti, ja hoidon jälkeen 

suuhun jää raikas ja pehmeä mintun maku. 

Directan Luxator®-instrumentit ovat suippokärkisiä 
veitsiä, jotka painautuvat alveolaarikuoppaan, katkaisevat 

membraanisäikeitä ja hellävaroin irrottavat hampaan 
kuopastaan. Näin hampaanpoistosta aiheutuu mahdollisimman 

vähän vahinkoa ympäröivälle kudokselle ja implanttipaikan 
anatomialle. Kahvan muoto ja koko on suunniteltu niin, että 

hampaanpoistossa tarvitaan mahdollisimman vähän voimaa. 
Ohuen kärjen voi helposti työntää luun ja juuren väliin 

aiheuttaen mahdollisimman vähän vaurioita luukudokselle.

Luxator® auttaa 
suorittamaan 
hampaanpoiston 
luukudosta 
vaurioittamatta.

3+1

FenderWedge®

suojaa viereiset  
hampaat helposti

Directan FenderWedge® suojaa hampaat 
ja ikenen preparointien aikana.

FenderMate®  D-pinnoitteen 
tumma, mattaväri helpottaa 
työtäsi antamalla erinomaisen 
kontrastin.

Monikerroksinen timanttipinnoite
yhdistää paremman visuaaliseen kontrastin

sekä tarttumista estävät ominaisuudet.

3+1

4+1

4+1
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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

TM

Huipputerävät ja ohuet 

ProThin -instrumentit 
saat joko kiinteävartisina  

tai  QuikTip -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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instrumentit XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Double Gracey™ Anterior

AE DG A XP X  | Tuotenro 39615

Double Gracey™ Posterior

AE DG P XP X  | Tuotenro 39618

Sama instrumentti kuin 

yleiskyretti Scandette

Double Gracey™ Mini Anterior

AE DG MA XP X  | Tuotenro 39616

Double Gracey™ Mini Posterior

AE DG MP XP X  | Tuotenro 39617

Mikä on Double Gracey™?
Teroitusvapaa terävät ja kestävä instrumentti, jossa yhdistyy 

Gracey- ja Universal -kyretin parhaat ominaisuudet. Double Gracey™ 

-kyretissä on pyöristetty pää ja kaksi terävää reunaa. Sen etuna on, 

että voit käyttää yhtä kyrettiä sekä mesiaali- ja distaalipinnoilla tai 

bukkaali- ja linguaalipinnoilla vaihtamatta instrumenttia. 

Anterior

Posterior

Mini Anterior

Mini Posterior
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Salutem Pro
Puhdistus- ja profylaksiapastat 
ammattimaiseen hammaspintojen käsittelyyn. 

Salutem Pro sininen Coarse
Kiilteen ja dentiinin puhdistukseen ennen sidostamista, pro-

teettisten töiden sementoinnin yhteydessä sekä voimakkaiden 

värjäytymien poistoon. Tahnan hiukkaskoko on 237 µ. Ei sisällä 

fl uoria. Miedosti maustettu.

302300  Salutem Pro sininen Coarse, 70 g

Salutem Pro vihreä Medium
 Värjäytymien ja plakin poistoon, juurten pintojen tasoitukseen 

sekä fl uorikäsittelyyn. Tahnan hiukkaskoko on 104 µ. Sisältää 

6000 ppm fl uoria. Miedosti maustettu.

302301  Salutem Pro vihreä Medium, 70 g

Punainen Fine 
Värjäytymien ja plakin poistoon,  juurten pintojen tasoitukseen 

ja kiillotukseen, metalli- ja muovitäytteiden kiillotukseen sekä 

fl uorikäsittelyyn. Puhdistavana aineena on piidioksidi. Sisältää 

6000 ppm fl uoria. Miedosti maustettu.

302302  Salutem Pro punainen Fin, 70 g

Premium Plus Soft 
Lateksittomat, pehmeät puhdistuskupit ja -kärjet

Puhdistuskuppi neliristikkoisella sisärakenteella puhdistustah-

nan optimaaliseen annosteluun. Puhdistuskupin korkeus 8,5 mm, 

mini 7,0 mm. Pakkauskoko 100 kpl. 

302179 Soft, metallivarsi, värilajitelma

302180 Soft, muovivarsi, värilajitelma

302181 Soft mini, metallivarsi, värilajitelma

302182 Soft, ruuvattava, värilajitelma

302182 Soft mini, ruuvattava, värilajitelma

Nystyllinen puhdistuskuppi optimaalisen puhdistustuloksen 

saavuttamiseksi. Nystyt tehostavat värjäytymien ja biofi lmin pois-

tamista. Sisäosan turbiinirakenne vähentää puhdistustahnasta 

syntyviä roiskeita. Kupin korkeus 8,5 mm, mini 7,0 mm.

302186 Nysty Soft -kuppi, metallivarsi, värilajitelma

302187 Nysty Soft -kuppi, muovivarsi, värilajitelma

302188 Nysty Soft -kuppi mini, metallivarsi, värilajitelma

302189 Nysty Soft -kuppi, ruuvattava, värilajitelma

302190 Nysty Soft -kuppi mini, ruuvattava, värilajitelma

Puhdistuskärki uurretulla pinnalla. Hammasvälien ja kiinteiden 

oikomiskojeiden puhdistamiseen. Kärjen korkeus 9,0 mm. 

302184 Soft -kärki, metallivarsi, värilajitelma

302185 Soft -kärki, ruuvattava, värilajitelma

Instrumenttien kärkisuojat
Suojaavat instrumentteja steriloinnin, varastoinnin 

ja käsittelyn aikana. Ei sisällä lateksia. 

302366  Instrumenttien kärkiholkki 16 mm , 100 kpl

 15,9 x 25,4 mm (L x P).

302365 Instrumenttien suojaholkki 9,5 mm, 100 kpl 

 9,5 x 25,4 mm (L x P).

ma dental merkkausrenkaat
Käsi-instrumenttien merkkaamiseen. 

12 väriä: harmaa, valkoinen, musta, keltainen, punainen, sininen, 

vihreä, oranssi, lila, lime, pinkki ja ruskea. 

Pakkauskoko 50 kpl.  Tuotenumerot 302414–302425 

Premium Plus Soft Micro
Tasapäinen puhdistusharja vaikeapääsyisille alueille. 

Ihanteellinen esim. implanttien, kiinteiden oikomiskojeiden 

sekä kaviteettien puhdistamiseen. Pehmeät nylonharjakset. 

Metallivarsi. Ei sisällä lateksia.

302178  Puhdistusharja Soft Micro metallivarsi, 100kpl

Uutuuksia !

* Arvonlisäveroton hinta



TUE KOTIMAISTA!   

LMDental™

LM-Instruments Oy  I  Norrbyn rantatie 8  I  FI-21600 Parainen  I  Finland  I  info@lm-dental.com  I  www.lm-dental.com

SILIKONINEN AKTIVAATTORI JA OIKOMISKOJE
varhaisen vaiheen oikomishoitoon

LM-Activator™ ohjaa lapsen hampaiden ja leukojen suotuisaa kehitystä. 
Jos hammas ei puhkea oikeaan asentoon, LM-Activator™ pystyy ohjaa-
maan sitä varovasti oikealle paikalle ja oikeaan asentoon. Samanaikai-
sesti LM-Activator™ tukee kasvojen luonnollista kehitystä ohjaten ylä- ja 
alaleuan keskinäistä suhdetta oikeaksi.

Ohjaamalla purennankehitystä varhaisessa vaiheessa voidaan välttää 
vaikeiden purentavirheiden muodostuminen. LM-Activator™ ohjaa tarvit-
taessa hampaita ja leukoja pehmeästi estäen ja korjaten virheasennot.

 Vuoden kuluttua *

* Kliiniset kuvat EHL Rita Myrlundin ja EHL Mari Dublandin  luvalla, Tromssan yliopisto, Norja. 

Ennen *

www.lm-dental.com

   -  kehitetty ja valmistettu Suomessa

LMActivator™Made in 
Sweden

Don’t let anything come in between

Suusi on tärkeä. Sen avulla luot suhteita, avaat ovia ja muutat  
ajattelutapoja. 

TePe EasyPick™ puhdistaa tehokkaasti hampaiden välit. Se on joustava  
ja kartionmuotoinen, minkä ansiosta sitä on mukava käyttää. Valmistettu  
Ruotsissa yhteistyössä hammashoidon asiantuntijoiden kanssa.  
Saatavana kolme kokoa: XS/S, M/L ja XL. 

Pidä hyvää huolta suustasi. 
Don´t let anything come in between.

NEW! 
EasyPick™ XL

NEW! 
EasyPick™ XL

www.tepe.com

A
D

41
45
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Ohjaamalla purennankehitystä varhaisessa vaiheessa voidaan välttää 
vaikeiden purentavirheiden muodostuminen. LM-Activator™ ohjaa tarvit-
taessa hampaita ja leukoja pehmeästi estäen ja korjaten virheasennot.

 Vuoden kuluttua *

* Kliiniset kuvat EHL Rita Myrlundin ja EHL Mari Dublandin  luvalla, Tromssan yliopisto, Norja. 

Ennen *

www.lm-dental.com

   -  kehitetty ja valmistettu Suomessa

LMActivator™
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All-Bond Universal 
Valokovetteinen universaali sidosaine – ei vaadi aktivaattoria

All-Bond Universal on yli 30 vuoden sidosainetutkimuksen huipennus BISCOlta. 

Universaalina sidosaineena sitä voidaan käyttää sekä suoriin että epäsuoriin täytteisiin, 

ja se on tehty yhteensopivaksi sekä valokovetteisille, kaksoiskovetteisille että 

kemialliskovetteisille materiaaleille. All-Bond Universalin monipuolisuus tekee siitä 

olennaisen osan jokaisen hammasvastaanoton toimintaa. 

Ainutlaatuiset edut
• Ei ole tekniikkaherkkä; käy märälle, kuivalle ja kostealle hampaalle.

• Korkeat sidoslujuudet kaikkiin materiaaleihin.

• Voidaan käyttää kaikkiin suoriin ja epäsuoriin restauraatioihin  

( filmipaksuus alle 10 mikronia).

• Yhteensopiva KAIKKIEN resiinisementtien kanssa ilman aktivaattoria.

• Hydrofobinen koostumus valokovetuksen jälkeen parantaa  

sidoksen kestävyyttä.

• Käytännössä ei jälkisensitiivisyyttä.

• Sopii kaikkien etsaustekniikoiden kanssa.

• Ei vaadi aktivaattoria.

36958 ALL-BOND UNIVERSAL, 6 ml

1. Annostele  
Z-Prime™ Plus

2. Annostele  
All-Bond Universal

3. Annostele  
Duo-Link Universal™

Kuvat: Tyler Lasseigne, DDS, CDT

Select HV™ Etch
Korkeaviskositeettinen fosforihappoetsausgeeli  
dentiinille ja kiilteelle

SELECT HV ETCH on 35 % korkeaviskoosinen fosforihappo etsausgeeli. Se 

on erityisesti tarkoitettu tarkkaan annosteluun, esimerkiksi kun halutaan 

etsata vain kiille. Sopii myös muuhun etsaukseen. 

 

Ainutlaatuiset edut
•  Ei valu ja Sininen  väri helpottaa visualisointia ja kontrastia.

• Käy erinomaisesti selektiivisen etsauksen toimenpiteisiin  

sekä ”hybriditekniikkaan”.

•  Huuhtoutuu pois helposti  

eikä jätä jäännösmateriaalia.

•  Taloudellinen ruiskupakkaus.

36607 SELECT HV Etch, 35 Kit, 

 40 ml Select HV Etch, 

 30 kpl  kerta käyttöruiskuja ja -kärkiä

36608 SELECT HV Etch, 1 bulkkiruisku (40 ml), 

36609 SELECT HV Etch,  4 ruiskua (á 5 g), 

 50 kertakäyttöistä ruiskun kärkeä, 
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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 -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 röntgekont-

rasti, turvallinen käyttää

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaa-

liosassa ja restoraatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihta-

vat 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 + 2 kpl

Cera Tip |   Keraaminen kudostrimmeri
Ikenen liikakasvun poistamiseen, syvien kaviteettien paljastamiseen ienrajalla, vähentää veren- 

vuodon riskiä. Kestävä yksiosainen rakenne, metalliton (ei ruostu). Käytetään ilman  

vesijäähdytystä nopeilla kierroksilla. Suositeltu kierrosnopeus 300 000 rpm.

35067 Cera Tip -setti 4561, 2 kpl CeraTip -trimmeri + autoklavoitava teline

34357 Kudostrimmeri CeraTip 016FG, 1 kpl

Keraamiset ruusut
Erittäin kestävät. Metalliton, joten ei ruostu.

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

hiontanauhat 
02988  2,5 mm, perforoitu, m, sininen, 10 kpl

02989  2,5 mm, perforoitu, f, punainen, 10 kpl

02990  2,5 mm, perforoitu, xf, keltainen, 10 kpl  

02992  3,7 mm, perforoitu, m, sininen, 10 kpl

02993  3,7 mm, perforoitu, f, punainen, 10 kpl

02994  3,7 mm, perforoitu, xf, keltainen, 10 kpl

Komet
Select HV™ Etch
Korkeaviskositeettinen fosforihappoetsausgeeli
dentiinille ja kiilteelle



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!

GC Nordic
info.finland@gc.dental

www.gcnordic.com

EQUIA Forte HT on kemialliskovetteinen lasihybridimateriaali ja
voit käyttää sitä kaikenikäisille ja kaikenlaisille potilaillesi lapsista 
vanhuksiin ja se on erinomainen vaihtoehto myös korkean
kariesriskin potilaille. EQUIA Forte HT on luottokumppanisi
kestävissä taka-alueen täytteissä. EQUIA Forte HT sietää hyvin
kosteutta, jolloin materiaali on nopea ja helppo käyttää. EQUIA Forte HT 
on todellinen bulk-fill - materiaali, monimutkaista viimeistelyä ja kiillotusta 
ei tarvita (kiitos pinnoitteen). Voit käyttää tuotetta karieksen osittaisessa 
eksavoinnissa, jolloin kudosta säästävä preparointi riittää. Myös aerosoleja 
nousee silloin ilmaan vähemmän ja ympäristön kontamaatioriski vähenee.

EQUIA Forte HT
GC:ltä Sukupolvet ylittävät 

restauraatiot

Skannaa koodi ja lue lisää

Osta Equia Forte HT Promo pack A2 - A3
10004848 100 kapselia EQUIA Forte HT (50 kpl A2 ja 50 kpl A3) 
sekä 1 pullo Equia Forte Coat FlipCap
saat Intro Packin kaupan päälle (valitse A2 tai A3)
10004846 20 kapselia EQUIA Forte HT A2,  
20 kerta-annosta EQUIA Forte Coat:ia 
10004796 20 kapselia EQUIA Forte HT A3, 
20 kerta-annosta EQUIA Forte Coat:ia

Kuvat Hammaslääkäri Z Bilge Kütük, TurkkiEQUIA Forte HT -materiaalin tärkeimmät indikaatiot

TARJOUS!

Vaihda vanhat kemialliskovetteiset lasi-ionomeerisi parempaan

Riva Self 
Cure HV
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Ketac Molar
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Lähde: GC R&D, Japani, 2018. Tallennettua 
tietoa.

Taivutuslujuus (MPa)

Kolmipistetaivutustesti (ISO10477:2004).
Lähde: Sienan yliopisto, Italia. 

Julkaisu valmisteilla.

Kuluminen (μm)

EQUIA Forte HT Fil
EQUIA Forte Coat 

-pinnoitteella

EQUIA Forte HT Fil
EQUIA Forte Coat 
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EQUIA Forte 
HT Fil

Ilman EQUIA 
Forte Coat 
-pinnoitetta
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UUTUUS GC: ltä!

G-ænial A’CHORD

TARJOUS!
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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    3 + 1 
Osta valintasi mukaan 4 RivaStar-
pakkausta (kapseli/pullo), saat niistä 
yhden edullisemman veloituksetta. 

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!



RMGI RESTORATIVE
RIVA LIGHT CURE HV
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Uutta 
paikkaushoitoon!

nanohybrid composite

UUSI nanohybridi valokovetteinen 
yhdistelmämuovi

Kameleonttiefekti; täyteaine ottaa sävyn ympäröivästä hampaasta. 
Helppo käsitellä, ei tartu instrumenttiin. 
14 universaalia sävyä
Filleripitoisuus 77 %  

Pakkauskoot: kapselipakkaus 20 x 0,25 g , ruiskupakkaus 4 g
 

Uusi pakkaus!

3 + 1

3 + 1

TARJOUS    3 + 1 
Osta 4 pakkausta LUNA-yhdistelmämuovia, 
saat niistä 1 pakkauksen veloituksetta.

RIVA LIGHT CURE HV
KORKEA VISKOOSINEN, VALOKOVETTEINEN, RESIINIVAHVISTEINEN  
LASI-IONOMEERI
•   helppo työstää ja muotoilla
•  erinomaisen esteettinen materiaali
•   oranssi, valoa estävä turvakärki estää ennenaikaisen kovettumisen
•  loistava mini-invasiiviseen hammashoitoon (MID)

RIVA SELF CURE HV
KORKEAVISKOOSINEN, ITSEKOVETTUVA,  
HAMMASTA REMINERALISOIVA LASI-IONOMEERI
•    ideaalinen materiaali dentiinin korvaamiseen
• radiopaakki
• erinomaisen esteettinen materiaali
• helppo muotoilla eikä tartu instrumenttiin

MADE IN AUSTRALIA 
by SDI Limited 

www.sdi.com.au

LASI-IONOMEERI 
JOLLA ON KORKEA 
VISKOSITEETTI.

* Arvonlisäveroton hinta

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB
Country Manager: 
Mikko Lindfors, gsm 040 519 41 41

Älykkäällä kovetusavustajalla.

Bluephase® PowerCure

Valokovettimesi  liikkeet ja ohjaa 
luotettavaan  lopputulokseen.

Kovetusavustaja 
havaitsee

Eristä Sidosta Täytä Valokoveta

www.ivoclarvivadent.com

Tehokasta 
Esteettisyyttä

Uutta!

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

Hydent Sticks  | Väritikut 
Korottavien kohtien sekä painokohtien määrittämiseen proteesista. 

Erittäin tarkka ja helppokäyttöinen. Taivutettavan varren ansiosta 

sopii hyvin myös vaikeapääsyisille alueille. Väritikun harjaosa on 

valmistettu nylonista ja se sisältää vesiliukoista, violettia väriä.

302373 Väritikku Hydent Sticks, 100 kpl
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Uutta!

SonicFill   
Bulkfill -yhdistelmämuovi 
SonicFill yhdistelmämuovi aktivoituu käsikappaleessa olevan 

ultraäänen ansiosta. Tämä tekee materiaalista juoksevampaa 

materiaalin viemisen ajaksi. Kaviteetissa täyte on taas täpättävää. 

SonicFill 3 -yhdistelmämuovilla on entistä parempi adaptaatio, 

käsiteltävyys ja täpättävyys. Kerrospaksuus 5 mm.

32157 SonicFill 3, A1, 20 x 0,25 g

32160 SonicFill 3, B1, 20 x 0,25 g

302449 SonicFill 3, A3, 20 x 0,25 g

32158 SonicFill 2, A2, 20 x 0,25 g

C-Blade 
Gutta Gut
Ladattava guttaperkan
katkaisia & 4 erilaista kärkeä
 
Nappia painamalla kärki kuumenee parissa sekunnissa 

160 asteeseen. Vapauta painike ja kärki viilenee nopeasti.

Vaihtokärjet voi autoklavoida 135 asteessa. 

Laitteen mukana 4 kpl kärkiä.

301875 C-Blade Gutta Cut -laite ja 4 kärkeä, 1 pkt

301876 C-Blade Gutta Cuts kärkilajitelma, 4 kpl

Kevyt ja pienikokoinen puudutuslaite 
kivuttomaan ja vaivattomaan puudutukseen. 

Johdoton ja helppokäyttöinen. 

Sopii standardineuloille ja -ampulleille. Kolme annosteluno-

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

Intraligamentary mode, jossa hidas puudutusaineen annostelu, 

mutta enemmän voimaa, sekä Ramp-up mode, jossa puudutus-

aineen annostelu kasvaa hiljalleen pysyen sen jälkeen tasaisena. 

Aktiivinen aspiraatio. 

30317  Dentapen Pro Kit, Juva+, pakkaus sisältää: 

Dentapen-puudutuslaitteen, 

7 kpl autoklavoitavia ampullin pidikkeitä, 

5 kpl autoklavoitavia sormipidikkeitä, 

2 kpl autoklavoitavia johtopuudutukseen sopivia 

sormipidikkeitä, 3 kpl paristoja, 

25 kpl suojapusseja.

saatavan myös:

30318  Suojapussi Dentapeniin, Juva+, 250 kpl

Dentapen Pro kit

Hellävaraiseen puudutukseen 

TARJOUS!   5 + käsikappale
Osta 5 SonicFill-refillpakkausta, saat 

KaVo SonicFill -käsikappaleen kaupan päälle.

LISÄETU! 3 + 1 
Jos käytössäsi on jo KaVo SonicFill -käsikappale, 

kysy myynnistämme lisäetua 3+1.

* Arvonlisäveroton hinta



Venus Pearl Omnichroma

Venus Pearl / Diamond ONE yhdistelmämuovin korkea röntgenkontrasti  
helpottaa luotettavaa diagnosoimista. Lähde: Kulzer GmbH, SCA, Germany.

Kokeile riskittä
Osta 2 Venus ONE Pearl / Diamond PLT refilliä ja saat  
1 kokeilupaketin (sisältää 5 PLT kapselia) veloituksetta.  
Kokeile ja jos et ole tyytyväinen palauta kaksi jäljellä olevaa 
refilliä 30 päivän sisällä ilman ylimääräisiä kustannuksia.

BASICS
FOR THE
ONE

Arja Nyman • 0400 50 1010 • arja.nyman@kulzer-dental.com • www.kulzer.com/nordic-one

Yksi sävy – riippumatta hampaan sävystä. 
Uusi Venus ONE helpottaa takahampaiden paikkausta. 

Aina oikea sävy: Venus Pearl/Diamond ONE täytteiden 
uskomattoman mukautumisominaisuuden ansiosta  
täytteet sulautuvat huomaamattomiksi ympäröivään  
hampaistoon nähden.  

Tehokas käsittely: Instrumenttiin tarttumaton täyteaine  
on helppo muotoilla ja veistää halutun muotoiseksi  
valitsemallasi konsistenssilla.  

Pitkäikäiset täytteet: Yli 10 vuoden kliinisen kokemuksen 
perusteella täytteet ovat osoittautuneet poikkeuksellisen 
vahvoiksi ja resistenteiksi murtumia ja lohkeamia vastaan.

 

Venus Pearl ONE ja Venus Diamond ONE sopivat täydellisesti  
taka-alueelle kestämään suurta kulutusta.    
      

Omnichroma Omnichroma 
Blocker 
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Takahampaiden täytteiden minimi taivutuslujuus 
on 80 MPa ISO 4049 standardin mukaan. 
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Source: Schweppe J, Utterodt A, Meier C, Eck M, Reischl K: Comparison of strength and 
esthetics of novel single shade composites.J Dent Res 99 (Spec Iss A): abstract # 1692, 2020.

Kokeile ONE!

Venus_ONE_Ad_FI_Hammasväline_2021-03.indd   1 2021-03-11   18:50:47
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KAMPANJA! 
Osta 2 laatikkoa TruNatomy juurikanavan 
huuhteluneuloja, saat paketin Conform-Fit 

guttaperkkoja veloituksetta!
Kapeiden ja käyrien kanavien optimaaliseen huuhteluun:

• Taipuisa muotoilu 
• 30 G polypropyleeniä 
• Neulan kärjessä kaksi ulostuloaukkoa
• Luer-lock- kiinnitys 
 

Toimiva huuhteluneula kaikkiin juurikanaviin, yhteensopiva 
kaikkien viilajärjestelmien kanssa. 

Dentsply Sironan juurenhoitojärjestelmissä on steriilit  
paperinastat ja Conform-Fit guttaperkat:

TruNatomy™ Huuhtelukärki

KOKEILE UUTTA  

JUURIKANAVAN HUUHTELUNEULAA!

WaveOne® Gold  Protaper Next®

TruNatomy™     Protaper Gold®

TruNatomy ad Hammasväline 277x190 FI.indd   1 2021-03-08   12:09:03

* Arvonlisäveroton hinta



MicroMega
REMOVER

N°30 .07
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Turvalliseen  juurihoitoon 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.

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

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

32890* MM Dual Move kit -kulmakappale ja moottori

Coltene 
Micro-Megalta

Maksimi vääntö: 2.5 N.cm

Kierrosnopeus: 400-800 rpm

Lämpökäsittely: C.Wire

Olennainen osa uusintajuurihoitoa

REMOVER
Yksi viila juurikanavatäytteen poistamiseen

Tehokas ja turvallinen ei-leikkaava kärki

Dual Pex 
Elektroninen apex-mittari 

Käyttö yksin tai yhdessäDual Move -endomoottorin 

kanssa. Selkeä näyttö, instrumentin tarkka 

paikannus niin kosteissa kuin kuivissakin kanavissa 

monitaajuisen paikanninteknologian ansiosta.

32891* MM Dual Pex -juurikanavamittari kit

* laitteiden käyttöohjevideot löydät 
verkkokaupan tuotekortilta



MicroMega
REMOVER

TARJOUS!

2 + 1 
Osta 3 LASCHAL-

instrumenttia, saat niistä 

edullisimman veloituksetta.
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305 e
*245,96 e

170 e
*137,09 e

313 e
*252,42 e

216 e
*174,19 e

170 e
*137,09 e

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

UUTUUS 
IP-1  |  Luujauhopihti 45  !
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

N-4CXF  |  Ommelsakset
Tylppäkärkiset, taivutetut, erittäin 

kapeakärkiset, atraumaattiset 

ommelsakset 13 cm. 

Ommel voidaan poistaa 

solmua venyttämättä ja 

kudosta vahingoittamatta, 

vaikka ommel olisi syvällä kudoksen sisällä. 

Ohje: Vie kärjet suljettuina kudoksen ”sisään”, 

avaa kärjet ja katkaise näkyviin tullut ommel. 

30356  Ommelsakset SofTouch N-4CXF

Universal 7-TCLR/TL |  Neulankuljetin
Suora 17,5 cm, kovametallikärjet. 

Yksiosainen peukalolla avattava 

Thumlok-automaattilukko. 

Pitää varmasti kiinni 

eri paksuiset ja muotoiset 

neulat taivuttamatta niitä,  ei aukea vahingossa. 

Varressa ei ole liitoskohtaa mihin lanka voisi jäädä 

kiinni solmittaessa. Sopii sekä oikea- että vasenkätisille

35577  Neulankuljetin Universal suora  17,5 cm

Corn  |  Ommelatula, suora
Timanttikärjet tarttuvat 

kudokseen ja ohjaavat neulan 

kulkua ompelemisen aikana.

301256 Ommelatula Corn, 16 cm, suora

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

Välittää käsineulan tuntuman käteen kanavan suuta etsittä-

essä. Helppo Thumlok-lukko. Käsineula voidaan kääntää 270° 

mesiodistaalisesti. Helppo pääsy vaikeisiin kanaviin esim. 

yläleuan mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys 

peilille ja mikroskoopille, ja sormet eivät ole tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti

* Arvonlisäveroton hinta
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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 *****  

OsteoBiol® -keinoluulla on samankaltainen 

mineraalikoostumus ja tiheys kuin ihmisen 

luulla. Tällä porositeetilla on osaltaan merki-

tystä verisuonituksen ja uuden luumatriksin 

muodostumisessa.

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

OsteoBiol Evolution
Reseboituva kalvo kestävästä kollageenisäikeistöstä.  
Valmistettu hevosen mesenkymaalisesta kudoksesta ja on 

täysin resorboituva. Rakenteeltaan se on tiheää, korkea-

laatuista ja kestävää kollageenisäikeistöä. 

Kalvo mahdollistaa maksimaalisen adaptaation luu- ja 

pehmytkudoksiin, helpon ja varman ommeltavuuden 

lähikudoksiin, parhaan kalvo-luu ja kalvo-periostiraja-

pinnan sekä hyvän stabiliteetin ja kalvonalaisen siirteen 

suojan. Voidaan käyttää sinus lifteissä ja poskiontelon 

limakalvon suojaamiseen luusiirteen asettamisen ajaksi. 

Muita indikaatioita ovat peri-implantti ja parodontaalisien 

siirteiden suojaus. Hyviä tuloksia on saavutettu myös ienvetäymien 

hoidossa ja Sp-Blockin vertikaalisen augmentaation suojaamisessa.

68038 Evolution Membrane x-fine, 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
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Esteettiset vaatimukset hammashoidossa ovat kasvaneet 
Suomessa hämmästyttävän nopeasti. Aikuispotilaiden 
kalvo-oikominen on tästä paras esimerkki, joka on noussut 
muutamassa vuodessa merkittäväksi palveluksi monilla 
vastaanotoilla. 
Vielä kaksikymmentä vuotta sitten esteettisen hammas-
hoidon mainontaan suhtauduttiin epäillen ja sitä pidettiin 
yleisesti epäeettisenä. Tämä aika on nyt ohitse ja estetiikasta 
on tullut hyväksytty kilpailun kriteeri.

Potilaiden esteettiset toiveet implantologiassa ovat myös tulleet 

yhä tärkeämmäksi ja samalla vaikeammaksi toteuttaa, kun hoidon 

pitäisi olla samanaikaisesti nopeaa, mini-invasiivista ja lisäksi hoito 

ei saisi olla kallista.

Yläetualueen implanttihoito on haastava kirurgisesti ja proteetti-

sesti, jos ienraja näkyy hymyssä. Hoitoa tulee myös miettiä vuosiksi 

eteenpäin, miten toimia, jos tulee tarve esim. kruunun värin vaih-

toon esteettisistä syistä. Vaikeissa ja epävarmoissa implanttihoi-

doissa perinteinen siltaratkaisu voi olla parempi. 

Estetiikka yläetualueen 
välittömässä implantoinnissa

Implantointi hampaan poiston suhteen jaotellaan kolmeen luok-

kaan. Perinteinen implantointi tehdään 6 kk poiston jälkeen, kunnes 

poistokuoppa on täysin luutunut. 

Viivästetty implantointi tehdään muutama viikko poiston jälkeen. 

Viivästetty implantointi mahdollistaa paremman haavasulun 

molaarialueella. Tällä on merkitystä, jos potilaalla on haavan para-

nemista heikentäviä tekijöitä kuten tupakointi tai diabetes. Akuutti 

infektio poistettavan hampaan kohdalla on selkeä indikaatio myö-

häistettyyn tai perinteiseen implantointiin. 

Välittömällä implantoinnilla on selkeitä etuja perinteiseen implan-

tointiin. Hoitoaika lyhenee esim. 9kk:sta 3kk:een. Vain yksi kirurginen 

toimenpide vähintään kahden sijaan ja alhaisemmat kustannukset. 

Välittömällä implantoinnilla saadaan parempi esteettinen tulos 

perinteiseen tekniikkaan verrattaessa (1) Välitön implantointi ei 

myöskään eroa perinteisestä implantoinnista mitattaessa implant-

tien pitkäikäisyyttä, marginaalista luurajaa tai papillakorkeutta (2).

OsteoBiol Gen-OS 
Esikostutettu, kollagenoitu, heterologinen kortikaali-hoh-
kaluun seos. 
Gen-Os on autologisen luun luonnollinen jäljitelmä. Sillä on saman-

kaltaiset rakenteet (matrix ja huokoinen muoto) kuin autologisella 

luulla. Se on vaiheittain resorboituva ja aikaansaa luun uudelleen 

muodostumista säilyttäen siirteen muodon ja koon (osteokonduk-

tiiviset ominaisuudet). 

Seos kostutetaan muutamalla tipalla fysiologista keittosuolaliuosta 

tai potilaan verta, jotta kollageeni matrix saadaan aktivoitua. Käyttö 

alveoliluun kasvattamiseen, sinus liftiin ja parodontaalisien defektien 

korjaamiseen. Suositellaan käytettäväksi Evolution-kalvon kanssa. 

68030 Gen-Os, *250–1000 µm/Porcine, 0,25 g

68031 Gen-Os, *250–1001 µm/Porcine, 0,50 g

68032 Gen-Os, *250–1000 µm/Porcine, 1,0 g

Osteobiol MP3
MP3-ruisku sisältää 10% kollageenia ja 90% kortikaali-hohka-
luuta, 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

>>

Teksti ja kuvat: 

Pekka Kallio on hammaslääketie-

teen tohtori ja kliinisen hammas-

hoidon erikoishammaslääkäri, joka 

on implanttipraktiikassaan kehit-

tänyt välittömän implantoinnin 

tekniikkaa yli kymmenen vuoden 

ajan. Hän on toiminut kliinikkona 

pääkaupunkiseudulla ja vuodesta 

1999 lähtien Lontoossa. 
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paljon syntyy tilaa keinoluun resorboitumisen myötä.  Sintratut 

heikosti resorboituvat xenograftit voidaan luokitella lähinnä 

fillereiksi kuin aidosti regeneraatiota tuottaviksi materiaaleiksi. 

Jälkikäteen lisätyn kollageenin vaikutus on hyvin lyhytaikainen. 

Yläykkösten porausprotokolla välittömissä implantoinneissa
Perusajatuksena on upottaa implantin kärki poistokuopan pohjan ja 

palatinaalikorteksin väliseen luuhun. Merkkaus avaus tehdään Lan-

cet poralla palatinaaliseinämään noin 2/3 poistokuopan kärjestä. 

Avaus tehdään jyrkässä kulmassa, jolloin terä ei lipsu. Merkkauksen 

jälkeen tehdään pilotti poralla avaus implanttisyvyyteen 2-3 mm 

yli juuren pituuden.  Pilottiporauksen kulma on tässä vaiheessa 

yleensä optimaalinen, mutta se huononee laajennuksen edetessä 

palatinaalisen luuseinämän kammetessa terää labiaalisesti. Tämän 

ongelman ratkaisuna on lappeellisen poran käyttö, joka syö luuta 

myös sivusuunnassa. Implanttia kiristettäessä sen kulma helposti 

kääntyy edelleen labiaalisesti, jos luun pehmeyden vuoksi ollaan 

päädytty käyttämään poraukseen nähden leveämpää implanttia.  

Kapealla implantilla saadaan varmemmin apikaalinen retention 

poistokuopan ja implantin välisen luuvolyymin säilyessä riittävänä. 

Leveällä porauksella menetetään implantin ja poistokuopan välinen 

luuseinämä ja implantin primääristabiliteetti pitää hakea syvem-

mältä. Kapean implantin käytöllä on myös merkitystä, kun halutaan 

implantin ja bukkaalisen lamellin väliseen tilaa keinoluulle. 

9) Implantin oikea asemointi poistokuoppaan.  Implantti asetetaan 

proteettisesti oikeaan asentoon ja varmistetaan bukkaalinen 

2mm tila keinoluulle. Upotussyvyyden tulisi olla myös noin 2mm 

luureunasta. 

10) Primääristabiliteetin arviointi, jos implanttia kuormitetaan 

va-kruunulla tai sillalla. Primääristabiliteetin arviointiin voi-

daan käyttää Osstellin kehittämää ISQ laitetta (International 

Stability Quotient), joka perustuu implanttiin kohdistettavan 

magneettiresonanssin analyysiin.  Usein myös luotetaan kirurgin 

kokemusperäiseen arvioon stabiliteetista.  Perinteisissä implan-

teissa primääristabiliteetti laskee implantoinnin jälkeen ja palaa 

implantoinnin aikaiselle tasolle vasta 4 viikkoa myöhemmin.  

Välittömään implantointiin soveltuvalla Megagen Anyridge 

implantilla stabiliteetti ei notkahda ja implantin menetyksen 

riski pienenee. 

11) Keinoluissa on eroja. Osteobiolin keinoluut kuten GTO, MP3, ja 

Gen-Oss ovat joko hevosen tai sian luusta peräisin olevia xeno-

grafteja.  Osteobiolin keinoluuta ei ole sintrattu ts. paistettu toisin 

kuin kaikkia muita markkinoilla olevia naudasta peräisin olevia 

xenografteja. Osteobiolin keinoluuprosessissa eläimen alkuperäi-

nen kollageeni on säilynyt. Tällä on kaksi merkittää etua sintrat-

tuun luuhun. Ensinnäkin kollageenin angiogeneettinen vaikutus 

parantaa graftin vaskularisaationta ja toiseksi se edesauttaa 

keinoluu resorboitumista. Uudisluun määrä riippuu siitä, kuinka 

Välittömään implantointiin liittyy kuitenkin paljon kokemus-
peräistä ja puhtaasti tiedollista osaamista, joka vaikuttaa 
onnistumiseen. Tässä tärkeimmät:

1) Potilaan riskitekijöiden arviointi paranemisen suhteen, etenkin 

tupakointi.

2) Operoitavan alueen tulehduksen arviointi.  Akuutti vs. krooni-

nen tulehdus. Krooniset periapikaaliset tulehdukset fistelillä tai 

ilman perusterveellä eivät ole este välittömään implantointiin. 

Hampaan akuutti tulehdus vertikaalisella liikkuvuudella on taas 

ehdoton kontraindikaatio. 

3) Kiinnittyneen ikenen paksuuden arviointi. 

4) Atraumaattinen hampaan poisto. Fläpless avaus haavan veri-

suonituksen turvaamiseksi. 

5) Leveiden (6-10mm) paranemisjatkeiden käyttö molaarihampais-

sa.  

6) Poistokuopan huolellinen puhdistus ja verestys esim. sahareu-

naisella kauhalla. 

7) Trepaaniporan käyttö molaarien välittömissä implantoinneissa. 

8) Välittömään implantointiin sopivien implanttien käyttö eri 

hammasryhmissä. Molaari ja premolaari alueella Implantin tulee 

olla makromuodoltaan kooninen ja leveillä leikkaavilla kierteillä 

kuten Megagen Anyridge implantti.  Isojuurisen yläykkösen imp-

lantoinnissa käytetään kapeita ja pitkiä, vaikka poistokuopan 

leveys indikoisi leveämpää implanttia. 

1 2 3

POTILASTAPAUS A
 
kuvat 1–3
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Potilas B
20-vuotias perusterve varusmies oli saanut iskun kasvoihinsa vii-

konloppuna joulukuussa 2019. Kaksi päivää myöhemmin hän saapui 

vastaanotolle, jossa todettiin d21 palatinaalinen kallistuminen, joka 

esti hampaiden normaalit kontaktit (kuva 4). 

Kallistunut d21 hiottiin pois purennasta. Seuraavana päivänä d21 

poistettiin ja implantointiin välittömänä (Megagen Anyridge 4/15). 

Alveoli oli mesiaalisesti murtunut  ja tehtiin luun augmentointi 

xenograftilla  (Osteobiol MP3), joka peitettiin kalvolla (Osteobiol 

Evelution x-fine). Implantin primääristabiliteetti ei ollut paras 

mahdollinen, mutta riittävä  Fuse abutmentin varaan tehdylle 

väliaikaiselle kruunulle. 

Väliaikainen kruunu kytkettiin varmuudeksi naapurihampaisiin ja 

jätettiin reilusti pois purennasta (kuvat 5).  

Kolme kuukautta myöhemmin implanttijäljennös ja kruunun so-

vitus (kuva 6). Hoidon kustannus Valtionkonttorin maksamana oli 

2169 euroa kelakorvauksen jälkeen. 

Potilas A
37-vuotias Ruotsissa asuva terve nainen oli kärsinyt kaksi vuotta 

yläykkösen puruarkuudesta ja otti yhteyttä toukokuussa 2020.  

Potilaan toimittaman periapikaalikuvan perusteella voitiin todeta 

d21 juuren olevan poikki sen puolivälistä (kuva 1). 

Koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi hoito 

päästiin aloittamaan vasta elokuussa 2020. Hampaan ja juuren 

poisto paikallispuudutuksessa ilman limakalvon avausta. Poisto-

kuopassa ei ollut merkkejä infektiosta ja bukkaaliluuseinämä oli 

täysin intakti. 

Implantin (4/13 Megagen Anyridge) upotus edellä selostetun pro-

tokollan mukaisesti, bukkaalisen tilan täyttö xenograftilla (Gen-Os 

Osteobiol). Väliaikainen kruunu samassa istunnossa tehtiin suoralla 

tekniikalla Megagen Fuse abutmentin päälle. Fuse (suomeksi su-

lake) abutmentin ideana on sen katkeaminen, jos siihen kohdistuu 

yllättäen kova rasitus. Tällä pyritään suojaamaan implantin alku-

vaiheen luutumista. Leikkauksen yhteydessä Kuvassa 2 näkyy imp-

lantissa Fuse abutmentin röntgenkontrastinen metallinen kanta. 

Joulukuussa 2020 implanttijäljennös ja lopullisen kruunun sovitus  

(kuva 3). Vakuutusyhtiön korvaama hoidon kustannukset kela-

korvausten jälkeen olivat 2107 euroa. 

4 5 6

POTILASTAPAUS B
 
kuvat 4–6



28 Huhti-kesäkuun EXTRA   |  2021  |   HAMMASVÄLINE   |

 

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. 
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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. 



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.



paikkaushoito

implantologia

ortodontia  
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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
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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



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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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
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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 (300 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 300 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
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+

Osta 3 KaVo EXPERT -sarjan instrumenttia 
Saat kaupan päälle laadukkaan E20 L

KaVo -instrumentit 
100% made in Germany

EXPERTtorque LUX E680 L 
• Parempi työskentelytehokkuus ja saavutettavuus ihanteellisen 

 pää - 100° ja runkokulman 19° ansiosta 

• Suuri teho 18 wattia nopeaan ja tehokkaaseen preparointiin

• Tehokas varjoton valo työskentelyalueelle                      

• Pitävä EXPERTgrip -pinta

• Pään korkeus 13,6 mm, halkaisija 12,5 mm

EXPERTmatic LUX E25 L (1:5) 
• Nopeaa ja tarkkaa työskentelyä pienen kulmapään ja keraamisten

 kuulalaakerien ansiosta

• 3-tie spray ja vaihdettava vesisuodatin

• Ihanteellinen valaistus 25 000 luxin teho

EXPERTmatic LUX E15 L (5,4:1) 
•Ominaisuudet kuten kuten EXPERTmatic E20 L

• Pieni pää ja tukeva varsi

EXPERTmatic LUX E20 L (1:1) 
• Tehokas sisältää yksikanavaisen sprayn ja sisäpuolella

 johdetun kanavan vedelle ja ilmalle

• Tehokas pääsy hoitoalueelle vieläkin pienemmän kulmapään ansiosta                                                             

• Pitävä EXPERTgrip -pinta

• Lasisauva valonjohdin maks. 25 000 luxia

• Yksinkertainen käsittely tukevan varren ansiosta 

Voimassa 30.6.2021 saakka

010 588 6000 | www.hammasvaline.fi



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 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.
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Green Line  tuotteet   |    vastaanottosi      ja  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.

>  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.

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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51,50 e
*41,53 e

* Arvonlisäveroton hinta

Green Line  tuotteet   |    vastaanottosi      ja  ympäristösi hyväksi

TrollByte  
Kimera gc
Filminpidin
Tehdastilauksena saatavana  

uusiutuvista  raaka-aineista 

valmistettu TrollByte  
Kimera GC -filminpidin 

kuvalevyille tai sensoreille. 

Kysy lisää myynnistämme, 

p. 010 588 6100 

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

 

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

 

Bio-Tray 
BioCup  

Kertakäyttötarjotin ja muovipikari

Kertakäyttöinen, biohajoava muovitarjotin. Materiaali PLA 

(polylaktidi) on täysin bio-pohjainen ja 100 %:sti  kompostoituva 

muovimateriaali, joka valmistetaan uusiutuvista luonnonlähteis-

tä. Tarjottimessa on paikat 10:lle instrumentille,  

3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle  

tai fluorille. Mitat: 28 x 18 cm.

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl

37102 Muovipikari Bio-Cup, 20 cl, 50 kpl 

BioBag
Jätepussi

BioBag -biopussit ovat täysin kompostoituvia  

ja hajoavat muun orgaanisen jätteen mukana  

BioBag -tuotteet ovat sertifioitu eurooppalaisen standardin  

EN 13432 ja yhdysvaltalaisen standardin ASTM D6400 mukaisesti. 

Pussin koko 60 x 74 cm. Tilavuus 35 litraa.

301298 Jätepussi BioBag 35 l, 40 kpl 

 

Servietti BIO
Kertakäyttöinen servietti

Täysin kompostoituva ja biologisesti  

hajoava, kertakäyttöinen servietti.

Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Servietin takaosa on 

valmistettu kompostoituvasta muovikalvosta ja etupinta kuitu-

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

Materiaali: selluloosamassa. FSC-sertifioitu.

301295 Servietti BIO, muovitettu 

 valkoinen, 6 x 150 kpl

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

32 e
*25,81 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 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 

Hengityssuojaimet 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

302374 Hengityssuojain FFP2 kumilenkein, 5 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

Säilytyslaatikko suunsuojille  
Kirkas muovinen säilytyslaatikko. 

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

31276 Säilytyslaatikko Premium Plus,  kirkas, 1 kpl
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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!

Antibac wipes
Pyyhintäliinat näytölle ja näppäimistölle. 

Yksittäispakatut.

301917  Antibac Touchscreen Wipes, Kiilto, 95 kpl

301918  Antibac Keyboard Wipes, Kiilto, 80 kpl

IsoDent proteesien puhdistusaine
Hammasproteesien puhdistusaine syväpuhdistamista varten. Erittäin tehokas 

ja jättää proteesiin raikkaan mintun maun. Bakteerien, sienikasvustojen ja 

värjäytymien lisäksi se liuottaa proteesista myös hammaskiven. Teho perustuu 

erityiseen jääetikkahapon ja orthofosforihapon seokseen. Nestemäinen tiivis-

te, joka kestää yhdellä käyttäjällä jopa 3 kk päivittäisessä käytössä ja puhdis-

taa kaikenlaiset hammasproteesit. Tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.

302381 IsoDent, proteesien puhdistusaine, 250 ml  

IsoDent oikomiskojeiden puhdistusaine
Irrotettaville oikomiskojeille ja purentakiskoille suunniteltu tehokas ja helppo-

käyttöinen puhdistusaine syväpuhdistamista varten. Teho perustuu erityi-

seen jääetikkahapon ja orthofosforihapon seokseen. Seos irrottaa kojeesta 

pinttymät, värjäymät ja plakin. Samalla se tuhoaa bakteerit ja sienikasvustot 

. Nestemäinen tiiviste, joka kestää yhdellä käyttäjällä jopa 3 kk päivittäisessä 

käytössä. Laimennettu liuos säilyttää tehonsa usean käyttökerran ajan. Raikas 

mintun maku.

302382 IsoDent, oikomiskojeiden puhdistusaine, 250 ml

IsoDent vastaanoton  suuvesi
Vetyperoksidipohjainen suuvesi, inaktivoi syljen mikrobikuormaa, 

myös koronaviruksen (Covid-19).  Käyttö: potilaalle, purskuttelu 1 min  

ennen hoitotoimenpidettä. Ehkäisee tehokkaasti altistumista 

aerosolien kautta virukselle. Suojaa työntekijöiden pisaratartunta-

vaaralta ja pintojen kontaminoitumisen virukselta. 

301628 IsoDent, vastaanoton suuvesi, 250 ml

302380 IsoDent, vastaanoton suuvesi, 530 ml

Nyt uusi isompi koko, 530 ml.

Evercare Leikkauspäähineet
 

Kolumbus  |  Kertakäyttöinen, kuviollinen leikkauspäähine. Valmistettu 

pehmeästä ja hengittävästä kuitukankaasta (viskoosi). 

Unisex-malli. Lateksiton. 

302495 Leikkauspäähine Evercare Kolumbus, lila, OneMed, 100 kpl

302496 Leikkauspäähine Evercare Kolumbus, vihreä, OneMed, 100 kpl

Tristan  |  Kertakäyttöinen, kuviollinen leikkauspäähine. Valmistettu 

pehmeästä ja hengittävästä kuitukankaasta. Taakse sidottava malli. 

Universaali koko. Lateksiton.

302497 Leikkauspäähine Evercare Tristan, vihreä, OneMed, 100 kpl

Muovitettu suojaliina 60x 80 cm
Monikäyttöinen, muovitettu suojaliina välinehuoltoon, pintojen suojaami-

seen jne. Imukykyinen ja kestävä. Valmistettu 2-kerroksisesta uusiokuidusta 

ja polyeteenikalvosta. 

302368 Suojaliina muovitettu, Abena, 60x80 cm, 200 kpl



Pintadesinfektioaine  Top Dent
Tuoksuton käyttövalmis 43 % isopropanolipohjainen desinfek-

tioliuos alkoholia kestäville pinnoille. Pitkäkestoinen vaikutus, 

poistaa likaa ilman esikäsittelyä. Vaikutusalueet: Bakteerit, sienet 

ja virukset. Tuberkuloosi, hepatiitti ja HIV. 

Käyttöohjeet: Kostuta pyyhintäliina liuoksella. 

Pyyhi pintaa puhtaaksi kunnes suositeltu 

työskentelyaika on kulunut (1-3 min) 

Anna pintojen kuivua. pH 5,0-6,0. 

Tukkupakkaus 10 x 1 l.

38367 Pintadesinfektioaine Top Dent, 1 l
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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

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 kpl.

38370 Puhdistusvaahto Top Dent, 200 ml

38908 Puhdistusvaahto Top Dent, 500 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 



55 e
*44,35 e

42 e
*33,87 e

+
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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

DENTIRO® Sensitive* 
Täysin virusidinen puhdistus- ja desinfiointiaine pinnoille

Käyttövalmiin liuoksen teho perustuu alkoholeihin ja kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin. 

Matala, alle 50 %:n alkoholipitoisuuus varmistaa korkean materiaaliyhteensopivuuden 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

Uutta!
*Dentiro Sensitive korvaa 

väliaikaisesti Dentiro Light 

-puhdistus- ja desinfiointiaineen

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

 

Tarjous 1  | Osta Oromed Gel 500 ml, saat kaupan päälle Oromed Gel 100 ml 

Tarjous 2 | Osta tukkupakkaus 44 kpl Oromed Gel 100 ml tarjoushintaan 110 e (*88,71 e)

         HUOM! Nämä tarjoukset voimassa, niin kauan kun tavaraa riittää

* Arvonlisäveroton hinta
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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

TESTAA UUDISTUVA VERKKOKAUPPA! 

Pääset kokeilemaan uusia verkkokauppasivuja heti pääsiäisen 

jälkeen. Kun avaat verkkokaupan, saat valintaikkunan, josta 

klikkaamalla voit valita joko uudet tai nykyiset sivut. 

Uudet sivut skaalautuvat paremmin älypuhelimissa ja muissa 

välineissä. Sivujen  ulkoasu on hieman erilainen, mutta kaikki 

toiminnot ja ominaisuudet pysyvät samana kuin nykyisillä sivuilla, 

jotka ovat edelleen käytössä. 

 Löydät nopeasti viimeisimmät uutuudet ja 

tarjoustuotteet klikkaamalla etusivun linkkejä 

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

verkkokaupasta ja monivalinnaiset tarjoukset 

asiakaspalvelustamme p. 010 588 6100.  
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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 muuta 

tuotekampanjaa. Lisää voimassa 

olevia kampanjoita löydät 

TARJOUKSET-palkin alta.

Kotisivumme ovat uudistuneet osoitteessa www.hammasvaline.fi
 

Löydät uudelta sivustolta samat palvelut ja yhteystiedot kuin ennenkin. 

Linkit etusivun yläosan palkistosta. 

Sivun oikeassa ylänurkassa  on 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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Olen Sanna Dyer, Itä-Suomen alueen uusi 

aluepäällikkö.

Olen koulutukseltani suuhygienisti ja hammas-

hoitoalan lisäksi työkokemusta löytyy myös 

matkailualalta.

Työssäni parasta on työkaverit, monipuolisuus, 

uuden oppiminen ja se, ettei kahta samanlaista 

päivää tule eteen koskaan.

Kotona minut pitää virkeänä 3-vuotias mäyrä-

koiramme Romi, leffat ja hyvät kirjat. 

Olen täällä sinua varten. Ota yhteyttä, niin 

katsotaan kuinka voin olla avuksi. 

Sanna Dyer 

aluepäällikkö |  Itä-Suomi 

Hammastarvikkeet

Puh. 045 7881 8075  

sanna.dyer@hammasvaline.fi

Olen Otto Nuora, Varsinais-Suomen uusi 

huoltoedustaja. Olen koulutukseltani tieto-

liikenneasentaja ja olen juuri palannut töihin 

varusmiespalveluksesta. Vapaa-ajallani aika 

kuluu kuntosalin ja moottoriurheilun parissa. 

Parasta työssäni ovat ongelmanratkaisu sekä 

onnistumisen tunne.

Otto Nuora

huoltoedustaja | Varsinais-Suomi

 Tekninen palvelu,  

Puh.  050 310 8608  

otto.nuora@hammasvaline.fi 

Olen Jari Laurila, toimin Hammasvälineessä 

teknisenä asiantuntijana vastuualueena Pohjois-

Suomi. Olen työskennellyt hammaslääkintätek-

niikan parissa vuodesta 2010 lähtien ja ammatti-

taitoa on karttunut myös lääkäriketjun puolelta. 

Vastuullani ovat vastaanottojen toteutukset 

suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon 

saakka sekä ylläpitoon kuuluvat palvelut. 

Vapaa-aikanani pyöritän sukutilaani ja perhee-

seeni kuuluu vaimo ja kaksi pientä poikaa sekä 

Weimarinseisoja Rudi. 

Mottonani pidän "Ei ongelmaa liika suurta, johon 

me emme keksisi ratkaisua". Olen täällä teitä 

asiakkaita varten, ota rohkeasti yhteyttä. 

Jari Laurila

tekninen asiantuntija | Pohjois-Suomi

Tekninen palvelu

Puh. 050 310 8689

 jari.laurila@hammasvaline.fi

Olen Susanna Asunta Petäjävedeltä. Ilolla olen 

hypännyt uusien haasteiden pariin; aloitin viime 

vuoden lopulla Sisä-Suomen aluepäällikkönä. 

Hyvän pohjan tälle työlle antaa suuhygienistin 

koulutus sekä useamman vuoden kliininen työ. 

Työpäiväni kuluvat asiakkaiden kanssa löytäen 

ratkaisuja ja välineitä heidän tarpeisiin ja toi-

veisiin. Toivon, että pian myös näyttelyt, messut 

ja koulutustapahtumat täyttävät jälleen kalen-

terini.  Ammennan voimavaroja metsässä liik- 

kuen, rakastan puutarhanhoitoa, marjastusta 

ja sienestystä. Kesät nautin mökkielämästä per- 

heen kanssa, johon kuuluu aviomieheni  ja mei-

dän kolme lasta. Odotan innolla yhteistyötä 

kanssanne – soitellaan!

Susanna Asunta

aluepäällikkö |  Sisä-Suomi, Pirkanmaa

Hammastarvikkeet

Puh. 045 7881 8075  

susanna.asunta@hammasvaline.fi

Terveisiä uusilta hammasvälineläisiltä
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Osa 4 | Endodiagnostiikka ja juurihoito 
käytännössä, Haastavaa endoa 23.4.2021
EHL HLT Riikka Mattila

Lisätiedot: www.qadental.com

osa 4 | Parodontologia UpToDate
Paron päivystyscaset 10.9.2021
EHL HLT Laura Lakio

Luento pidetään hotelli Clarionissa 

QAdental Forumin yhteydessä. Lisätiedot :

www.qadental.com/qadental-forum-2021

Rationale for a succesful fiber post & core 
working process. FRC* Customized Fiber Post. 
15.4.2021 kello 14.30–16.00
Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisvuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

Forestadent Campus 365 Event: Biomechanic 
applications to achieve predictable results 
with aligners 
7.4.2021 kello 18.00–20.15
Dr. Ravindra Nanda

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisvuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

Forestadent Campus 365 Event: Modern non-
compliance orthodontics - the SARA concept
23.4.2021 kello 13.00–16.00
Dr. Aladin Sabbagh

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisvuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

Uusintajuurihoito: 
Toteutus Removerin avulla
30.9.2021 | Tampere
6.10.2021 | Kuopio
Luennoitsijana EHL, HLT Riikka Mattila. 

Luennolla käymme läpi uusintajuurihoidon haas-

teita ja sekä esittelemme Remover-neulan apuna 

guttaperkan purussa. Luento on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisvuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

CAD/CAM restauraatiot ja digitaalinen 
jäljentäminen ovat tulleet jäädäkseen
7.9.2021 | Turku
21.9.2021 | Kuopio
Luennoitsijana HLL Kari Pihlman.

Tämä luento on tarkoitettu kaikille hammaslää-

käreille ja hammashoitohenkilökunnalle. Kurssilla 

käydään läpi mitä sinun tulee tietää käytettävistä 

materiaaleista ja kuinka kiinnität työn.

Luento on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisvuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

Ilmoittautumiset kotisivuillamme www.hammasvaline.fi tai 

sähköpostilla ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei toisin mainittu. 

Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme 30 euroa (sis. alv. 24%)

QAdentalin webinaarit  yhteis-

työssä Hammasvälineen kanssa




