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 Elo-lokakuun EXTRA        Poimintoja  

Hammasväline kuuluu AA-luottoluokkaan, ja on kansainvälisesti luokiteltu myös Dun & Bradstretin parhaaseeseen riskiluokkaan 1. 

Tapahtumarikasta... 
 

Olemme tottuneet lukuisiin virtuaaliluentoihin ja -tapahtumiin. 

Osallistuminen on ollut vaivatonta, joustavaa, ja anti on ollut sisällöllisesti rikasta, 

kiitos ohjelmatuottajien. Virtuaalisuus ei täysin korvaa "vanhaa normaalia",  joten 

syksyllä on tarjolla jo fyysisiä, perinteisiä ja hybriditapahtumia. Odotettuja kohtaamisia  

– ellei koronatilanne muuta suunnitelmia.

Kaksipäiväinen QAdental Forum 2021 siirtyy > 4.–5.2.2022. Tapahtuma keskittyy kahteen teemaan, 

päivystykseen sekä restoratiiviseen hoitoon. Luentotarjonta näyttelyineen on runsas ja odotettu. 

Lisätietoja > https://qadental.com/post/qadental-forum-2021-fin 

Syys-lokakuussa on tulossa Riikka Mattilan luennot uusintajuurihoidosta ja Kari Pihlmanin luennot cad/cam-

restauraatioista ja digitaalisesta jäljentämisestä. Lisätietoja sivulla 44 ja ilmoittautumiset kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat.

 

Uutuuksia!  Coltene Micro-Megalta löytyy juurihoitoon nyt myös resiprokatiivinen instrumentti, One Reci (s. 5).  

Paikkaushoitoon Biscon uutudet TheraCal PT pulpotomian hoitoon sekä TheraBase Ca -lineri ja pohjamateriaali 

(s. 12).  Kesän aikana valikoimaan tulivat SDIn SDF-innovaatio Riva Star Aqua (s. 17)  sekä POLA Rapid -valkaisugeeli 

vastaanottokäyttöön (s. 23). Saatavana nyt Bossklein puhdistus- ja desinfektiotuotteet (s. 41). Heka Dentalin uusin 

hoitoyksikkö HEKA S+ on tulossa myyntiin syksyn aikana (s. 36).

Aina on oikea hetki vaihtaa parempaan! Saat hyvän hyvitysedun, kun vaihdat  intraoraaliskannerisi uuteen 

Primescaniin (s. 32-33). KaVo Expert -instrumentit saat nyt etuhintaan kahden kappaleen DUO-pakkauksessa (s. 

28). Hyödynnä samalla myös Sallin kierrätyskampanja (s. 40).  Saat etuna 200 e, kun palautat vanhan tuolisi meille.

Kysy lisää tarjouseduista laitemyynnistämme p. 010 588 6200.

Verkkokauppa uudistuu ja sivunäkymä on vaihtunut kesän aikana. Uudistus parantaa käyttöä ja skaalautu-

vuutta mobiililaitteissa. Näkymä on hieman erilainen, mutta hyvät käyttöominaisuudet ovat ennallaan ja uusia on 

luvassa ajan mittaan. Myös vanhat sivut ovat näkyvissä vielä tovin ja molemmat versiot löytyvät osoitteesta: 
kauppa.hammasvaline.fi .  

Terveisin ja hyviin näkemisiin 

HAMMASVÄLINEEN TIIMI

Uutta Biscolta! 

TheraCal PT 

Kaksoiskovetteinen resiinivahvistettu 

kalsiumsilikaatti pulpotomiahoitoon. 

 

TheraBase Ca 

Kaksoiskovetteinen itsesidostuva lineri ja pohja-

materiaali. Lisää näistä uutuuksista sivulla 12.

Ingressitekstiä

Uutta Micro-Megalta!

One Reci 

Resiprokaatioliikettä tekevä juurenhoito-

instrumentti. Steriili, kertakäyttöinen, 

lämpökäsitelty joustava ja tehokas instrumentti 

kanavan muotoiluun. Lisää sivulla 5.

SDF-innovaatio!

Riva Star Aqua 

ei ole vain antimikrobinen, vaan se myös eliminoi 

biofilmiä ja on voimakas yliherkkyyden poistaja 

sekä karieksen pysäyttäjä, sivu 17.  

Uutta innovatiivista designia

HEKA S+
Tulossa markkinoille tänä syksynä, sivu 36. 



Taloudelliset laatutuotteet juurihoitoon
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Uutta!

Uutta!

EDTA Top Dent
Pakkauksessa 4 x 2,5 ml ruiskua ja 10 kpl vientikärkiä.  

Annostelukärki 30 G, 25 mm.

35384  EDTA geeli, 17 % HV, 4 x 2,5 ml

35383  EDTA geeli, 17 % LV/neste, 4 x 2,5 ml

35388  Annostelukärki, 30 G, 25 mm, 50 kpl

Kalsiumhydroksidi Top Dent
pH 12, röntgenkontrasti. Pakkauksessa 4 x 1,2 ml ruisku 

ja 10 vientikärkeä (22 G).

35382  Kalsiumhydroksidi Top Dent, 4 x 1,2 ml

35386  Vientikärki, 22 G, Top Dent, 50 kpl

Paperinastat Top Dent  
steriilit, kooniset 
4 % ja 6 % värikoodatut paperinastat.

Nastoissa syvyysmerkit. Blisteripakkaus 100 kpl (20 x 5 kpl).

Koonisuus/koot 4% :  25, 30, 35, 40, 45, 50   |   6 %: 25, 30, 35, 40

Neulatelineen 
vaahtomuovityynyt Top Dent
Autoklavoitava 135 °C. Pakkaus ei sisällä telinettä.

32696  Vaahtomuovityynyt, 50 kpl 

Neulalaatikko Top Dent 
Neulateline, ruostumatonta terästä.

33554  Neulateline Top Dent 8 viilalle, 1 kpl 

Protetiikkaan 
 jäljennöslusikat Top Dent
Ruostumatonta terästä. Ala-ja yläleuan lusikat 

sekä osalusikat. Retentioreuna.

302595 1 XL perferoitu, ylä, 1 kpl

302596 3 L perferoitu, ylä, 1 kpl

302597 4 M perferoitu, ylä, kpl

302598 5 S perferoitu, yl, 1 kpl

302599 7 XS perferoitu, ylä,1 kpl

302600 9 lasten perferoitu, ylä, 1 kpl

302601 20 L perferoitu, ala, 1 kpl

302602 21 M perferoitu, al, 1 kpl

302603  22 S perferoitu, ala, 1 kpl

302604  24 XS perferoitu, ala, 1 kpl

302605  30 oikea, perferoitu, 1 kpl

302606  31 vasen, perferoitu, 1 kpl

koko
tuotemerkki  
lusikan malli 
ja materiaali, 
CE-merkki

Top Dent instrumenttikasetit 
5 ja 8 instrumentille, 2 eri kokoa. Väri musta. 

Kasetin alapuolella olevat harmaat silikoninapit pitävät kasetin 

paikoillaan. Kasettiin saatavana merkkausnapit pinkki, punainen, 

sininen, pakkauskoko väreittäin 20 kpl pussissa. Harmaat silikonina-

pit kasetin alla ovat myös samankokoiset kuin muutkin värit. Niiden 

tilalle käyvät myös värilliset.

302770  Instrumenttikasetti 8 Top Dent, 1 kpl

302771 Instrumenttikasetti 5 Top Dent, 1 kpl  

302772 Merkkausnapit Top dent, punainen, 20 kpl

302773 Merkkausnapit Top Dent, pinkki, 20 kpl

302774 Merkkausnapit Top Dent, sininen, 20 kpl



NaOCI

NaOCI

NaOCI
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Turvalliseen  juurihoitoon 

Micro-Megan pyörivää liikettä tekevät koneelliset järjestelmät 

2 Shape
Steriili, uudelleen steriloitava, lämpökäsitelty, joustava. 

Kaksi perusinstrumenttia kanavan muotoiluun: 

TS1 25.04 ja TS2 25.06

Lisäksi isommat koot F35 35.06 ja F40 40.04 tarvittaessa.

OneCurve
Steriili, kertakäyttöinen, lämpökäsitelty, joustava, voidaan 

esitaivuttaa, säilyttää esitaivutetun muotonsa.

Valitaan vain yksi perusinstrumentti, jolla kanava muotoil-

laan joko 25.04, 25.06, 35.04 tai 45.04

MicroMega
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Designation Quantity

B5 One Flare n25 9% L17 1

B5 One G n14 3% L25 4

B5 MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile 1

B5 MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile 11

B5 MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile 11

B5 MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile 1

B5 MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile 1

 Dual Move motor 1

Advertising | Dual Move | Year of CE-marking: 
2017 | Notified body: TÜV Rheinland
Advertising | MicroMega One RECI, One Flare, 
One G  | Year of CE-marking: 2021 for MicroMega 
One RECI, 2015 for One G, 2016 for One Flare | 
Notified body: LNE/G-MED 
Medical device class IIa according to Directive 
93/42/EEC |  Medical device for dental care, 
meant for professional dental use only.
See product labelling and instructions for use. 

MicroMega
One RECI

*

Offer valid until December 31st 2021. 

Cutting efficiency

Safety

Flexibility

Minimally invasive

Legal manufacturer:
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel, 25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42 
F +33 3 81 54 42 30 
commercial@micro-mega.com

Reference: 60032991

*different sizes - see details below

x 5 kpl:n blisteripakkauksia
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Uutta!

OneReci 
juurenhoitoinstrumentti 

Steriili, kertakäyttöinen, lämpökäsitelty jousta-

va, mutta riittävän tehokas. 

Valitaan yksi instrumentti, jolla kanava muo-

toillaan, joko 20.04, 25.04, 25.06, 35.04 tai 45.04 

Lajitelma 5 kpl tai refillit 5 kpl. Pituudet 21/25 

ja 31 mm. 

Turvallinen: kestävä lämpökäsittelyn 

ja resiprokaatioliikkeen ansiosta

Leikkaa tehokkaasti: epäsymmetrinen 

instrumentin poikkileikkaus ja muoto takaa 

tehokkuuden ja depriksen hyvän ulostuonnin 

sekä insturmentin pysymisen kanavan keskellä.

Joustava: C.wire-lämpökäsittely. 

Voidaan esitaivuttaa, säilyttää esitaivutetun 

muotonsa. Seuraa kanavan anatomiaa.

Minimaalisen invasiivinen: 

Metallin halkaisija on vain 1 mm, mikä 

säästää kanavan perikervikaalista aluetta 

ja ympäröivää hammaskudosta.

Resiprokaatio-
liikettä tekevä 
UUTUUS

Tarjous Osta yhteensä 30 blisteri-
pakkausta näitä juurenhoitoviiloja, saat 
Dual Move -endomoottorin kaupan päälle.

* Arvonlisäveroton hinta



Suomi 
Tuire Valtonen
Territory Manager

tuire.valtonen@coltene.com
T 044 970 6006

www.coltene.com
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DA Evaluation

HYGENIC®

Lateksivapaa Flexi 
Dam kehyksellä®

Kehystetty – valmiina – Nyt!

Unohda kehyksen sovittaminen, joka vie aikaa eikä aina onnistu! 
HYGENIC lateksivapaa Flexi Dam on saatavana todella mukavalla 
sisäänrakennetulla kehyksellä! Joustavan kehyksen juuri sopiva 
työskentelykoko on 100 × 105 mm, jolloin se on helppo sovittaa 
paikalleen.  

 ´ Mukava kiinteä kehys – säästää aikaa 
 

 ´  Hyvin joustava Flexi Dam materiaali – ei repeydy, 
helppo asettaa 

 ´ Lateksivapaa – allergiavapaa 

 ´ Hajuton – miellyttävä

DENTAL DAM
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Mineraalitrioksidiaggregaatti-korjaussementti
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Endo-eze mta flow 
Endodonttinen korjaussementti. 

Helppo sekoittaa. Annostelu tarkasti 20G NaviTip-vientikärjellä. 

Pehmeä konsistenssi. Ei huuhtoudu pois, pysyy paikallaan. 

Alkukovetus 5 min, täydellinen kovetus 1 tunti. 

Lopullinen kovettuminen ja vahvuus 4 viikkoa. Skini-ruiskussa 

olevaa sekoitettua materiaalia voidaan käyttää max 15 minuuttia. 

 

33707   MTA Flow intro kit  2 g +  2 ml, 

pakkaus sisältää:

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

1 x annostelulusikka, 1 x sekoituslehtiö, 20 x Microkärki (20G), 

10 x Skini-ruisku, 10xLuer Lock -korkki, 

tekniikkakortti, käyttöohjeet. 

Navitip Sideport 31 g 
Huuhtelukärki

Kaksoisaukot annostelevat huuhteluaineet 

turvallisesti. Pituudet 21 mm ja 27 mm.

Navitip FX 
Harjakärjet 

Harja puhdistaa, hankaa 

ja huuhtoo samanaikaisesti. 

Käytetään sitruunahapon kanssa. 

Saatavana pituudet 17 mm ja 25 mm.

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

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

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

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

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

02630 Sideport 31 G, 21 mm 20 kpl 

02632 Sideport 31 G, 27 mm, 20 kpl

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

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

NaviTip  | Vienti- ja huuhtelukärjet
Taipuisa, kanyyli ruostumatonta terästä. Luer Lock-kiinnitys Vä-

rikoodattu. Stoppari valmiina. Saatavana pituudet 

17 mm, 21 mm, 25 mm ja 27 mm. Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl. 

Klammerit on helppo säilyttää omassa, ruostumattomasta 

teräksestä valmistetussa telineessä, jossa on jokaiselle 

klammerille oma, värein merkitty paikka. 

37808 Hygenic  Fiesta Kit, sisältää klammerit: 

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

 8A molaari pieni, 9 etualue, 12A alamolaari, 

 13A alamolaari, 14A molaari.  

Wedjet | Kofferdamnauhat
Voidaan käyttää klammerin sijaan.  

Lateksiton.

301415 Wedjet S, vihreä,lateksiton, 2 m 

301416 Wedjet L, sininen, lateksiton, 2 m

Hygenic Fiesta
Klammerisetti

9 kpl värikoodattuja, 

mattapintaisia 

siivellisiä klammereita

Endo-Frost | Kylmäsuihke
Vanupallojen ja -rullien jäädyttämiseen.  

Hajuton, lämpötila -50 Celsius-astetta. 

Suutinputki tarkkaan applikointiin. 

32650 Roeko Endo-Frost, kylmäsuihke, 200 ml

170 e
*137,09 e

186 e
*150 e

30 e
*24,19 e

13,50 e
*10,88 e

* Arvonlisäveroton hinta



195 e
*157,25 e
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216 e
*174,19 e

213 e
*171,77e

213 e
*171,77 e

213 e
*171,77 e

DT Light Post |   Kuitunastat

• Joustavuus kuten dentiinillä – ehkäisee juurifraktuuroita

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

turvallinen käyttää

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaaliosassa ja 

restoraatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihtavat 

nastat sekä yhteensopivat porat -> helppo poistaa tarvittaessa

 
37795  DT Light Post Illusion X-RO, 

 peruspakkaus, 20 + 4 kpl

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

kevyt, kapeat kovametallikärjet, 

joissa  vahva pito ja nostovoima. 

301252  Poistopihti Raptor 75, juurensiru/nastat

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

kapeat kovametallikärjet, 

joissa vahva pito ja nostovoima. 

301251  Poistopihti Raptor 45, juurensiru/nastat 

75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet,  

jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanava- 

 instrumentti Steiglitz

Instrumenttien Rolls-Roycet  
Teräs on vahvaa ja joustavampaa kuin normaaliteräs, ja kevyempää kuin titaani. Eivät sisällä hiiltä, joten instrumentit 
eivät ruostu – 10 vuoden käyttöaika. Pitkä käyttöaika, edullinen hinta-laatusuhde.

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

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

Välittää käsineulan tuntuman käteen kanavan suuta etsittäessä. 

Helppo Thumlok-lukko. Käsineula voidaan kääntää 270° mesiodistaalisesti. Helppo pääsy vaikeisiin 

kanaviin esim. yläleuan mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys peilille ja mikroskoopille, 

ja sormet eivät ole tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti
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Uutta!

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

Juurenhoitoon ja kirurgiaan

Steriili vanurulla & 
vanupallopakkaus 
Juurenhoitoon ja kirurgiaan kertakäyttöiset vanurullat ja pallot. 

Steriilisti pakattuina: 6 kpl vanurulla nro 2, 6 kpl vanupallo nro 2 

ja 15 kpl vanupallo nro 4. 100 % puuvillaa. 

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

37 e
*29,84 e

120 e
*96,77 e

MTA Fillapex
Biokeraaminen juurikanavasealeri

Korkea röntgenkontrasti ja pieni kutistuvuus. Täyteaine  

hakeutuu erinomaisesti myös juurikanavan sivukanaviin. 

Sisältää kalsiumioneja, jotka edesauttavat dentiinin kasvua. 

Työskentelyaika 23 min ja lopullinen kovettumisaika 130 min. 

33482 MTA Fillapex, 4 g + 15 kpl kärkiä

MTA Repair HP  

Biokeraaminen korjaussementti

Kovettumisaika noin 15 min. 

Hyvä röntgenkontrasti.  Vahvasti emäksisenä 

estää bakteerien kasvua. Luovuttaa kalsiumia.

Indikaatiot: 

Endodonttiset traumat ja komplikaatiot, 

pulpan kattaminen, pediatria; pulpotomiat

30496 MTA Repair HP, 5 x 0,085 g

Steriilit vanurullat ja -pallot 
 30647 Steriili vanurulla 2, Unodent, 20 x 6 kpl

30648  Steriili vanupallo 2, Unodent, 200 pussia x 6 kpl 

 

32636  Steriili vanupallo 4,  Alan, 

 20 pussia x 15 kpl

Steriili vaahtomuovityyny 

Kertakäyttöinen, pyöreä vaahtomuovityyny 

neulatelineeseen. Halkaisija noin 5 cm, 

paksuus noin 5 mm. Steriilipakattu.

31299  Steriili, pyöreä vaahto-

 muovityyny, 30 kpl

1,20 e
*0,97 e

18 e
*14,51 e

16,20 e
*13,06e



Calasept®

juurikanavien tehokkaaseen hoitoon. 
Calasept on tunnettu tuotemerkki, johon kuuluu tuotteita kalsiumhydroksiditahnasta 
väliaikaiseen paikka-aineeseen sekä valikoima nesteitä tehokkaaseen juurikanavien 
huuhteluun. Hyödyllinen valikoima tuotteita juurikanavien hoitoon kaikille 
vastaanotoille, yleishammaslääkäreille sekä endodonteille.

Troll® Byte Kimera GC
Tärkeä askel kohti kestävää tuotantoa.
TrollByte Kimera GC onTrollDentalin ensimmäinen tuote, jonka tavoitteena 
on vähentää yrityksen ympäristöjalanjälkeä. Tuote vastaa TrollByte 
Kimeraa, mutta se on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, jonka vuoksi 
ympäristövaikutus on 40% pienempi. Saatavana myös kuvalevyille.

8278-2021-06_Hamamsväline_277x190mm_Calasept_TopDental_Kimera_FI.indd   18278-2021-06_Hamamsväline_277x190mm_Calasept_TopDental_Kimera_FI.indd   1 2021-06-16   13:51:592021-06-16   13:51:59
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SimpliShade 
Nanohybridikomposiitti

• 3 värisävyä kattavat kaikki 16 VITA-sävyä

• erinomainen kameleonttiefekti 

• anterioorisiin ja posterioorisiin korjauksiin

• hyvä käsitellä ja helppo kiillottaa

• kapselit ja ruiskut

TARJOUS! 3 + 1 
Osta 3 pulloa OptiBond Universalia, saat lisäksi yhden 

pullon veloituksetta kaupan päälle.

OptiBond Universal 
 Yleissidostusaine

• vai yksi kapseli tai pullo

• aineosat: vesi, etanoli ja asetoni

• etsausta ei tarvitse tehdä 

• hapan pH takaa vahvan sidoksen  

dentiiniin ja kiilteeseen

TARJOUS!   4 + 1
Osta valintasi mukaan 5  pakkausta SimpliShadea, saat 

niistä edullisimman veloituksetta.

Neulamitta 
Endo-Blok 
38848 Endo-Block, 1 kpl 

Neulatelineet 
301515 Neulateline pyöreä sininen, Larident, 1 kpl

301516 Neulateline ovaali musta, Larident, 1 kpl 

Riskijätesäiliöt
302712 Riskijätesäiliö, 

 pyöreä 0,7 l, 1 kpl

37105 Riskijätesäiliö, 

 pyöreä 2 l, 1 kpl

Komet

H1SML Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. 

Pitkä kaula, hyvä näkyvyys. Erittäin terävä, tehokas ja turvallinen. 

Käytetään kevyellä paineella, ilman jäähdytystä, kierrosnopeus 

1500–2000 rpm. Pakkauskoko 5 kpl/pakkaus:

36080 HM H1SML 006 WL

36081 HM H1SML 008 WL

36082  HM H1SML 010 WL

36083 HM H1SML 012 WL

36084 HM H1SML 014 WL

30360 HM H1SML 006 WXL

30361 HM H1SML 010 WXL

30362 HM H1SML 014 WXL

Endo Guard Endodonttinen pora

Kärjestä leikkaamaton pora, jolla preparoidaan kaviteetti ja mah-

dollistetaan juurenhoitoneulan esteetön pääsy juurikanavaan. 

Rihlatut terät vähentävät tärinää.

33176 Endo Guard H269QGK 014FG, 5 kpl

24 e
*19,35 e

20 e
*16,13 e

Practipal 
Neula- ja poratelineet
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124 e
*100 e

120 e
*96,77 e

80 e
*64,51 e

86 e
*69,35 e

TheraCem Ca 
Kaksoiskovetteinen,  itsesidostuva resiini 
sementti kruunujen, siltojen, inlayden, 

onlayden ja tehdasvalmisteisten nastojen 

sementointiin.

• pH muuttuu emäksiseksi minuuteissa

• sisältää MDP-monomeeria, vahva sidos 

zirkoniaan, metalliin ja aluminaan ilman 

primeria

• nopea ja helppo ylimäärien poisto

• korkea konversioaste takaa korkeat fysikaa-

lisen vahvuuden

• Hyvä röntgenkontrasti

• helppo automix-ruisku, aina oikea konsis-

tenssi, nopea vienti

30494 TheraCem Ca, 8 g ruisku 

 + kärkiä 5 kpl

TheraCal PT   Uutuus!
Kaksoiskovetteinen resiinivahvistettu 
kalsiumsilikaatti pulpotomiahoitoon.

Voidaan käyttää myös pulpan kattamisiin ja li-

neriksi ja pohjamateriaaliksi.

Säilyttää hampaan vitaliteetin suojaamalla pulpa-

aluetta.

• emäksinen pH 11,5 viikossa

• röntgenkontrasti

• helppo annostelu ruiskusta, ei sekoitusta

• kaksoiskovetteinen, yksi kerros 

• sietää kosteutta, vähäinen liukenevuus

302735  Theracal PT, 4 g

302738  Kärjet 30 kpl, sopivat ruiskuihin:  

  Theracal PT/ TheraBase Ca

TheraCal LC
Kaksoiskovetteinen resiinivahvistettu kal-
siumsilikaatti suoraan ja epäsuoraan pulpan 

kattamiseen sekä lineriksi.

Voidaan käyttää kalsiumhydroksidin, lasi-io-

nomeerin ja resiinivahvistetun lasi-ionomeerin 

sijaan. Suojaa ja eristää  pulpa-aluetta.

Tarkka vienti syviin kaviteetteihin. Valokovet-

teinen, mahdollistaa välittömän restoratiivisen 

materiaalin viennin.

• emäksinen pH 

• röntgenkontrasti 

• sietää kosteutta, vienti maksimissaan   

1 mm kerros

37125 TheraCal LC,  

 4 x 1 g ruisku

TheraBase Ca    Uutuus!
Kaksoiskovetteinen itsesidostuva lineri ja pohja-
materiaali. Sitoutuu kemiallisesti hampaaseen. 

Kalsiumin luovutus aikaansaa emäksisen pH:n, mikä 

edistää pulpan vitaliteettiä. Se on kaksoiskovetteinen, 

jolloin materiaali kovettuu syvissäkin restauraatioissa, 

mihin valo ei pääse.

TheraBase Ca on vahvempi ja kestävämpi kuin monet muut 

pohjamateriaalit, lasi-ionomeerit ja resiinivahvistetut 

lasi-ionomeerit. Röntgenkontrastin ansiosta se on helppo 

erottaa ja diagnoosin teko on nopeampaa.

• itsesidostuva

• korkea puristuslujuus ja vaimentaa okklusaalisia isku-

ja ja stressiä murtumatta.

• voidaan valokovettaa 20–30 s tai antaa kovettua ke-

miallisesti ( alkukovetusta valolla voidaan nopeuttaa 

kovettumista) 

• helppo, nopea annostelu, ei hukkamateriaalia

• sisältää MDP monomeeria, hyvä dentiinisidos

302736  TheraBase Ca, 8g

uutta  Biscolta
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Alkutilanne. Potilas saapui vastaanotolleni huomattuaan särön 

hampaansa pinnalla. Ensimmäisellä vilkaisulla tilanne ei ollut 

kovin paha. Hampaassa 14 oli ruskeanoranssia väriä ja lohkeama 

amalgaamipaikan vieressä. Mesiaalisessa reunaharjussa nähtiin 

murtumalinja joka viesti vuosien rasituksen aiheuttamasta hei-

kentyneestä hampaan rakenteesta (kuva 1). 

Viereisen hampaan bukkaalisen kuspin rakenteellinen kestävyys oli 

pettänyt ja korjattu paikkaamalla. Röntgenkuvassa nähtiin karies 

mesiaalisesti ja amalgaamin alla tumma varjo sekä vetäytynyt pul-

pa. Kun amalgaami paikka saatiin purettua, tuli selväksi, että karies 

ja murtuma olivat päässeet aiheuttamaan laajaa tuhoa (kuva 2).  

Hoitosuunnitelmaksi muodostui syvän karieksen hoitaminen 

keraamisella täytteellä, pyrkien välttämään juurihoitoa. Vaihto-

ehtoisesti olisi voitu valita hampaan restauroiminen juurihoidolla, 

nastan varaan tehdyllä alustäytepilarilla ja kruunutuksella. 

Karies poistettiin hampaasta kariesindikaattorin avustamana. 

Koska potilaan kanssa valitsemamme ratkaisu vaati hyvää sidos-

tamista, sen saamiseksi kiinnitettiin erityistä huomiota.  Hammas 

karhennettiin ja puhdistettiin alumiinioksidilla puhaltamalla. 

Kiille etsattiin Biscon HV Etchillä 15 sekunnin ajan. Tuotteen hyvän 

juoksevuuden takia se oli tavanomaista helpompaa saada levitet-

tymään vain kiilteelle.

Kostealle dentiinille levitettiin kaksi kerrosta Biscon All-Bond Uni-

versalia. Kumpaakin kerrosta sekoitettiin 15 sekuntia. Ylimäärinen 

sidosaine poistettiin imurilla ja kevyellä puhalluksella siten että 

pinta oli kiiltävä ja liikkumaton (kuva 3). 

Valokovetuksen jälkeen dentiinille levitettiin juoksevaa nanohybri-

dimuovia. Sulkemalla dentiini välittömästi ja muodostamalla vahva 

hybridikerros saatiin tiukka sidos ja monia muita etuja. Tekniikan 

nimi on IDS eli Immediate Dentin Sealing. Muodostuneen hybridi-

kerroksen annettiin kypsyä 5 minuuttia (DWT eli Decoupling With 

Time), jonka jälkeen sen päälle asetettiin vielä 1 mm kerros muo-

toiltavaa nanohybridimuovia. 

Tämän jälkeen pyöristettiin kaikki keraamisen paikan alle jäävät 

pinnat ja preparoitiin hammasta ympäröivä kiille. Valmis prepa-

rointi skannattiin digitaalisesti, jonka jälkeen teknikko valmisti 

laboratoriossa litiumdisilikaattitäytteen. 

Toisella käynnillä hammas eristettiin kofferdamilla. Hammas puh-

distettiin alumiinioksidi ilma-abraasiolla ja keraamisesta täytteestä 

varmistettiin istuvuus, kontaktit ja ulkonäkö. 

Keraaminen täyte kiinnitettiin paikalleen Biscon erinomaisella eCe-

mentillä. Tuote on kehitetty juuri e.max litiumdisilikaattia silmällä 

pitäen. Laminaateille on oma vain valokovetteinen sementti ja pak-

summille täytteille kaksoiskovetteinen resiinisementti.  

Tässä tapauksessa keramia silanoitiin Biscon Porcelain Primerilla 30 

sekunnin ajan. Hammas etsattiin 15 sekunnin ajan, sille levitettiin 

kaksi kerrosta All-Bond Universalia, puustattiin ja valokovetettiin. 

Koska keraaminen täyte oli paksu, valitsin kaksoiskovitteisen eCe-

mentin, pursotin keramialle ja painoin hammasta vasten. Tuotteen 

hyvä puoli on, että se ei ole liian paksua tai juoksevaa ja levittyy 

tasaisesti. Lyhyen valokovetuksen jälkeen geeliytynyt sementti oli 

helppo poistaa. Tämän jälkeen sementtiä kovetettiin valokovetti-

mella 40 s jokaiselta pinnalta.  

Ylijäämien poiston jälkeen tarkastettiin purenta.  Keramian ja 

hampaan sauma sulautui kauniisti (kuva 4), koska sementti mah-

dollisti ohuen kerrospaksuuden ja sillä oli erinomaiset optiset 

ominaisuudet. 

potilastapaus  |  eCement ja All-Bond Universal 

Paikkaushoito ja protetiikka lähenevät 
toisiaan potilaan parhaaksi Teksti ja kuvat: 

HLL Antti Saarinen 

ennen        jälkeen 

1 2 3 4



Itsestään paikoilleen 
hakeutuva bulkkimateriaali

Palodent® 360
Rengasmatriisijärjestelmä

• Itsestään paikoilleen hakeutuva bulkkimateriaali
• 4mm kerrospaksuus – vähemmän kerrostamista, nopeaa 

ja helppoa
• 5 vuoden kliiniset tutkimukset (Uumaja/Kööpenhamina)

• Matriisi asetetaan paikoilleen ilman pidikettä tai viejää 
• Asennus ja poistaminen helposti kiristintä kiertämällä
• Muotoiltu nauha, jonka avulla saat hyvät kontaktit ja 

luonnollisen anatomian täytteeseen
• 3 korkeutta; 4.5, 5.5, 6.5 mm
• Yhteensopiva Palodent® V3 järjestelmän kanssa

KAMPANJA:

Osta 2 kpl SDR flow+ Eco refillejä 

Saat Palodent 360 Intro kitin

 

UUTUUS!

DS Palodent & SDR ad Hammasvaline Extra 277x190 FI.indd   1DS Palodent & SDR ad Hammasvaline Extra 277x190 FI.indd   1 2021-06-15   14:50:332021-06-15   14:50:33



GC Nordic
info.finland@gc.dental

www.gcnordic.com

Osta G-CEM ONE System kit 
- tuotenumero 10006920
Sisältää: 1x G-CEM ONE ruisku A2 (4,6g), 1x G-CEM
ONE ruisku TR (4,6g), 15x GC Automix Kärki Regular,
5x GC Automix endo Kärki, 1x G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer 4ml, 1x G-Multi PRIMER 4ml

Saat veloituksetta G-CEM ONE Starter Kit A2 - 
tuotenumero 10006918
Sisältää: 1x G-CEM ONE ruisku (4,6g),8x GC Automix 
Kärki Regular, 2x GC Automix Endo Kärki, 1x G-CEM 
ONE Adhesive Enhancing Primer 2ml

Kysy tarjous hammastarvikemyyjältäsi

G-CEM ONE™
Itsekiinnittyvä muovisementti

tekee kaikesta helpompaa!

Luotettava 
Tarjoaa parhaan 

sidoslujuuden 
kaikilla alustoilla

Tekniikasta 
riippumaton 

Tehostettu 
kemiallinen 

kovettuminen

Universaali 
Erinomainen sidoslujuus 
hampaaseen ja kaikkiin 
materiaaleihin

Esteettinen 
Näkymätön, kulutusta 
kestävä sauma takaa 
kauniin lopputuloksen

Se yksi ja ainoa

Yksinkertainen 
Työskentely 
sujuu toistettavasti

Tarjous!



RIVA NYT SAATAVANA 
EASY ACTIVATION 
-KAPSELEISSA

RMGI RESTORATIVE
RIVA LIGHT CURE HV
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TARJOUS 2*  
Osta 1 pakkaus RIVA Self Cure tai -Light Cure, 
(50 kapselia/pakk), saat kaupan päälle 
RIVA STAR AQUA -pullopakkauksen.

*Tarjouksia ei voi yhdistää

TARJOUS 1* |  3 + 1  
Osta 3 pakkausta RIVA Self Cure tai -Light Cure (50 kapselia/pakk), 
saat lisäksi yhden samanlaisen kaupan päälle.

ENTISTÄ PAREMPI 

70% HELPOMPI 
AKTIVOINTI

Riva Self Cure ja Riva 
Light Cure -kapseleissa 
aktivointiteknologinen uudistus.  
SDI:n teknisen uudistuksen ansiosta 
kapseli on 70% helpompi avata ja 
aktivoida painamalla. 
Tämä Australian SDI:n innovaatio 
nopeuttaa ja helpottaa entisestään 
paikkaustoimenpidettä.

SAATAVANA NYT 
HAMMASVÄLINEESTÄ!

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.

3 + 1

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.



TOOTH DESENSITISING AGENT

RIVA STAR AQUA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.
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Uutuus!

nanohybrid composite

UUSI nanohybridi 
valokovetteinen 
yhdistelmämuovi

Kameleonttiefekti; täyteaine ottaa 
sävyn ympäröivästä hampaasta. 
Helppo käsitellä, ei tartu instru-
menttiin. 
14 universaalia sävyä
Filleripitoisuus 77 %  
Pakkauskoot: kapselipakkaus 20 x 
0,25 g , ruiskupakkaus 4 g
 

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

302764 Riva Star Aqua, pullopakkaus, 1,5 ml Step 1 + 3 ml Step 2 

302763 Riva Star Aqua, kapselipakkaus sisältää

 10 x Riva Blue, 10 x Riva Green , 

 2 x Gingival Barrier ja lisätarvikkeet

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

30283   Riva Star kapseli Kit, kapselipakkaus sisältää:

 10 x Riva Silver, 10 x Riva Green , 

 2 x Gingival Barrier ja lisätarvikkeet

UUTTA
Seuraavan sukupolven SDF-järjestelmä
 
Hopeadiamiinifluoridilla (SDF) on todistetusti 
yli 50 vuoden kliininen historia karieksen pysäyttämisessä 
ja hampaiden yliherkkyyden hoidossa.

Riva Star Aqua on uusin 
SDF-innovaatio 
 
Patentoitu vesipohjainen hopeafluoridiliuos 
ei ole vain antimikrobinen, vaan 
se eliminoi myös biofilmiä ja on 
voimakas yliherkkyyden poistaja.

* Arvonlisäveroton hinta
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100 e
*80,65 e

Top Dent OptraGate  by Ivoclar Vivadent 

Pitää huulet ja posket pois käsittelyalueelta. Hyvä näkyvyys työskentelyalueelle, sekä helpompi 

kontrolloida kosteutta suussa. Taipuisa, elastinen, lateksiton. Miellyttävä myös potilaalle. 

Materiaalina termoplastinen elastomeeri (SEBS) ja polypropyleeni. Valkoinen väri. Kaksi kokoa.

31352 Small, 80 kpl

31353  Regular, 80 kpl 

31350   Lajitelma, 40 + 40 kpl

Uudistuneet 

Sinulle, joka etsit toimivaa, laadukasta ja samalla edullista ratkaisua. 
Top Dent -käsikappaleissa on sileä ja kevyt titaanirunko, 
keraamiset laakerit sekä muita ominaisuuksia, joita jo sadat 
käyttäjät ovat arvostaneet. Takuu 2 vuotta.

 
Top Dent kulmakappale  
T2 A200 punainen
4-aukkoinen sprayjäähdytys, kuituoptiikka, painonappikiinnitys 

turbiiniporille (FG). Suurentava välityssuhde 1:5. Maksimi kierrosluku 

200 000 kierr/min. Kulmapään halkaisija 8,7 mm. 

50481 T2 A200,  1:5, punainen, 1 kpl 

top Dent kulmakappale  
T2 A40L sininen
1-aukkoinen sprayjäähdytys, kuituoptiikka, painonappikiinnitys kulma-

kappaleporille, ISO Slider -ratkaisun ansiosta sekä sinistä että punaista 

kulmakappaletta voidaan käyttää kaikkien valollisten mikromoottoreiden kanssa. 

Välityssuhde 1:1. Maksimi kierrosluku 40 000 kierr/min. 

Kulmapään halkaisija 8,7 mm. 

50480 T2 A40L,  1:1, sininen, 1 kpl

Top Dent turbiini T2
Hiljainen ja tehokas turbiini. Laadukas valo-optiikka sekä 

4-aukkoinen sprayjäähdytys. Ominaisuuksia, joita muista tämän 

hintaluokan turbiineista ei löydy. Quick Stop -toiminnallisuus. 

Dynamic Speed Control (DSC). Painonappikiinnitys turbiiniporille (FG). Teho 23 W. 

Maksimi kierrosluku n. 370 000 kierr/min. Kulmapään halkaisija 11,4mm. 

50482 T2  turbiini, KaVo,Multiflex-liitin, 1 kpl 

50483 T2 turbiini, Sirona-liitin, 1 kpl



 

 

TURVALLISUUS 
•  kasetin rakenne auttaa ehkäisemään pistovammoja 
•  suojaa myös instrumentin kärkiä huoltokierron aikana

KÄYTETTÄVYYS 
 •  instrumentit ovat helposti tunnistettavissa  
     myös kasetin ollessa suljettuna

PUHDISTUMINEN 
•  pesuneste ohjautuu oikein kasetin läpi  
•  instrumentit pyörivät vapaasti kasetissa

JÄLJITETTÄVYYS 
•   kasettiin integroitava  
   RFID-siru takaa  
   jäljitettävyyden  
   yhdessä LM Dental 
   Tracking Systemin™  
     kanssa.*

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

Turvallisuutta ja tehokkuutta välinehuoltoon 
LMServo™ E -kasetit

* RFID -sirullinen LM-Servo E -kasetti   
  tilattava erikseen

Lue lisää  
nettisivuiltamme:



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

37401 Sondi DG16 juurikanava, 1 kpl 

30775 Sondi-ientaskumittari 23/1, 1 kpl

39758 Ientaskumittari WHO, 1 kpl

39759 Ientaskumittari 2-12, 1 kpl

39760 Sondi-WHO-ientaskumittari, 1 kpl

39761 Sondi 23-6, 1 kpl 

39762 Suupeilin varsi, 1 kpl

Tutkimusinstrumentit

39758

37401

39760

39761

39762



39078

39079
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27 e
*21,77 e

Uutta!

Kuviolliset merkkausteipit 
Kuviolliset merkkausteipit auttavat järjestämään ja tunnistamaan 

instrumentit hoitohuoneissa sekä jälleenkäsittelyprosessien 

aikana. Symbolit: sydän, pallo, tähti, vinoraita, jalanjälki

Merkkausteipit ovat valmiiksi leikattuina arkissa, joten niiden käyttö 

on helppoa ja nopeaa. Arkissa on teippiliuskoja  297 kpl seuraavasti: 

231 kpl 0,6 mm x 25 mm  |  44 kpl 0,6 mm x 38  | 

11 kpl 0,6 mm x 50 mm |  11 kpl 0,6 mm x 125 mm 

Katso lisää verkkokaupasta, 

tuotenumerot 302680 – 302704

Uutta!
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

Ultravision FS  
Suupeilit 

Pintaheijastava tasopeili. Peilin ainutlaatuiset kerrokset tekevät 

heijastuvasta kuvasta erittäin terävän ja kristallinkirkkaan. 

Ei muunna värejä. Naarmuuntumaton pinta.

31898 Suupeili 4 Ultravision FS taso, 12 kpl

Juurikanavainstrumentit
Ruostumatonta terästä, ergonomiset silikonivarret.

Juurikanavatäppäin 0,5–1,0 mm juurikanavan täytteiden 

vertikaaliseen täppäämiseen. 

Juurikanavakoettimen pitkät ja terävät kärjet helpottavat 

juurikanavien löytämistä. 

39079 Täppäin, juurikanava 41-42, 1 kpl

39078 Sondi 27-28 juurikanava, 1 kpl

Metallilieriöt
Metalliset telineet atuloille ja muille instrumenteille. 

Ruostumatonta terästä. Lieriön halkaisija 5 cm ja 

korkeudet 17 cm tai 10 cm. 

302664  Metallilieriö 5 x 17 cm, 1 kpl

33544  Metallilieriö 5 x 10 cm, 1 kpl

302334 Lääkelasi muovi leveä punain 30ml Mediq  50 kpl

302335 Lääkelasi muovi leveä sininen 30ml Mediq    50 kpl

302337 Lääkelasi kansi muovi leveä valk Mediq       1 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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Hyvä ympäris- 
tövalinta

TePe – Syöpäsäätiön Roosa nauha 
-keräyksen ylpeä yhteistyökumppani
TePe lahjoittaa 0,30€  syöpätutkimukseen jokaisesta myydystä multipackista  
ja 0,10€ jokaisesta myydystä yksittäispakkauksesta.

www.tepe.fi

A
D

45
36

FIKampanja voimassa 31.10.2021 asti. Tuotteita voi myydä vastaanotoilla 31.12.2021 saakka. Roosa Nauha -tuotteiden toimittaminen vastaanotoille alkaa  
viikolla 39 (27.9.- 3.10-21)

39104 
Hammasharja   
TePe GOOD™  
Regular, 1 kpl 

301741 
Hammasharja   
TePe GOOD™ Regular, 
3 kpl 

39105 
Hammasharja   
TePe GOOD™  
Compact, 1 kpl 

30379 
Kielenpuhdistin 
TePe GOOD™  
1 kpl 

301650 
Hammaslankain  
TePe GOOD MiniFlosser™ 
36 kpl 



WEBINAR | Integrating the new Pola Light 
in your Bleaching Business
26.8.2021  at 16.00-17.15  |  Dr. Linda Greenwall

Webinaari on maksuton. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viim.  20.8.2021 kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat
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UUSI, TEHOKAS, LED-VALOLLINEN VALKAISUPAKKAUS
KOTIKÄYTTÖÖN

HELPPO, NOPEA, TYYLIKÄS 
POLA LIGHT
• Nopeasti vaikuttava; valkoisemmat hampaat vain 5 päivässä  .
• Suunniteltu poistamaan pitkäaikaiset värjäytymät turvallisesti
• Täysin ladattava LED-valkaisulusikka tulevia hampaiden 
  valkaisuhoitoja varten
• Remineralisaatio hampaiden vahvistamiseksi
• Lisähydraatio sensitiivisyyden minimoiseksi

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

UUTTA
UUTTA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

3 + 1

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET 

ASIAKASPALVELUSTAMME 

p. 010 588 6100

TARJOUS 1* |  3 + 1    
Osta yhteensä 3 POLA Light -pakkausta, saat lisäksi 
yhden pakkauksen kaupan päälle
 
TARJOUS 2* 
Osta yhteensä 1 POLA Light -pakkaus, saat  POLA 
Luminate -valkaisusiveltimen kaupan päälle.
*Tarjouksia ei voi yhdistää

VASTAANOTTOKÄYTTÖÖN 

Vastaanottokäyttöön kehitetty 
valkaisugeeli, joka valkaisee 
hampaat 45 minuutissa.
 

6 % VETYPEROKSIDI 

ERINOMAINEN KÄSITELLÄ 

JA NOPEA POISTAA 

SININEN GEELI –  ON HELPPO JA 

NOPEA APPLIKOIDA HAMPAALLE

HELLÄVARAINEN – YLIHERKKYYTTÄ 

VÄHENTÄVIÄ OMINAISUUKSIA

VAPAUTTAA FLUORIDIA

VAHVISTAEN HAMMASTA

TARJOUS 2 + 1    
Osta 2 POLA Rapid -pakkausta, saat lisäksi 
yhden pakkauksen 
kaupan päälle

 



Ultradent 

 
 3 + 1  

 
 3 + 1  
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93 e
*75,00 e

80 e
*64,52 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 ml302142  Umbrella, retraktori, medium, 5 kpl    302143  Umbrella, retraktori, medium, 20 kpl

Opalescence PF
10% karpamidiperoksidi. Viskoosinen geeli, ei valu lusikasta. 
Kaliumnitraatti ja fluori vähentävät sensitiivisyyttä ja vahvistavat 
kiillettä. Vesipitoisuus 20 %, estää hampaan kuivumista ja 
värjäymän palautumista. Käyttö päivisin tai öisin. 
 

Osta valintasi mukaan 4 kappaletta 8 x 1,2 ml pakkausta 
Opalescense PF -valkaisugeeliä  (10 % tai 16 % karbamidi-
peroksidi), saat niistä yhden pakkauksen veloituksetta.

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

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

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

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

Tarjous voimassa 31.10.2021 asti.

Tarjous voimassa 31.8.2021 asti.

Enamelast Walterberry
Osta 3 kpl Enamelast Walterberry Syringe -säästöpakkauksia  
saat neljännen veloituksetta.

39447 Enamelast Walterberry, 20 x 1,2 ml 

Opalescence Endo
Vastaanottovalkaisu ei-vitaalin hampaan sisäiseen valkaisuun. 
35 % vetyperoksidigeeli. Erityisesti juurihoidettujen, värjäytyneiden hampaiden 
valkaisuun. Helppo asettaa pulpakammion sisään. Hoito kestää 3–5 päivää tai usein 
vähemmän aikaa. Peruspakkaus sisältää 4 ruiskua ja 20 kpl Black Mini -kärkiä.

71687 Opalescence Endo, peruspakkaus 4 x 1,2 ml + 20 kpl
71688 Opalescence Endo, ruiskupakkaus 2 x 1,2 ml 

Tarjous voimassa 1.9.–31.10.2021



Intruusiokaarta ei laiteta braketin uraan.
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oikomishoitoon  

* Arvonlisäveroton hinta

Nanda BT3 Beta Titanium
3. sukupolven BetaTitanium-lanka 

TMA (Burstone) -> CNA (Nanda) ->  NBT3 (Nanda).

Suuri joustavuus.

Superelastisuus (2x työskentelyalue vrt SS).

EI NIKKELIÄ (herkkyys lisääntyy koko ajan).

Suuri springback.

Katkeilematon ja parannettu muokattavuus. 

Entistä vähäisempi kitka. 

Taivutukset eivät palaudu itsestään. 

Täydellinen kaari hoidon keski- ja viimeistelyvaiheisiin. 

Nanda BT3 intrusion arch
Paljon muuhunkin kuin vain intruusioon:

Inkisiivien intruusio.

Samanaikainen AII-molarien korjaus.

Inkisiivien haroitus.

Lievien avopurentojen korjaus (inkis. extruusio).

Etualueen kallistuksen korjaus.

Ehkäisee kulmahampaan retraktoinnin liittyviä ongelmia.

Keskiviivan korjaus.

Intraoraalinen ankkurointi aukon sulussa.

Duo Force archwires
CuNiTi-kaari, jossa kaksi voimavyöhykettä

Mahdollistaa hoidot vähemmillä kaarilla.

Ravinda Nanda:    

”Ideaalimaailmassa oikoja voisi aloittaa hoidon kantikkaalla  

kaarella saaden näin heti 3 suunnan kontrollia käyttöön.”                                    

Pakkauksessa 10 kpl

Yläkaari = alakaari

profiili paksuus

016 x 022 49174

017 x 025 49175

tuotenumero

285-2040

285-2043

Pakkauksessa 3 kpl

profiili paksuus

016 x 022 49176 49177

017 x 025 49178 49179

tuotenumero tuotenumero

284-2040

284-2043

284-2140

284-2143

profiili paksuus tuotenumero

yläleuka alaleuka

tuotenumero

014 x 025

016 x 016

016 x 022

017 x 025

277-2035

277-1440

277-2040

277-2044

49166

49168

49170

49172

277-2135

277-1540

277-2140

277-2144

49167

49169

49171

49173

Pakkauksessa 10 kpl



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. 

302374 Hengityssuojain FFP2 kumilenkein, 5 kpl

302543  Hengityssuojain FFP2 kumilenkein ASA, 50 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

    
      

TARJOUS! Erikoishinta 
       4 e/pull0 (alv. 0 %)

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

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
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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

Saatavana uusiutuvista  

raaka-aineista valmistettu

302779  
TrollByte Kimera GC Kit 2  
kuvalevyille tai sensoreille. 

Kysy lisää myynnistämme, 

p. 010 588 6100 

Hygoformic Bio 
Syljenimuri

Hygoformic Bio -syljenimuri ja tehoimunkärki on valmistettu 

biopohjaisesta polyeteenistä (PE). Valmistusraaka-aineena 

käytetään sokeriruokoa, joka on täysin uusiutuva luonnonva-

ra. 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 | Vent Bio 
Hygotip XL Bio uutuus    
Tehoimunkärjet
37269  Hygovac Bio, lyhyt, limenvihreä, 100 kpl

39043 Hygovac Bio, 120 mm, limenvihreä, 100 kpl 

301738  Hygovac Vent Bio, 140 mm, valkoinen, 100 kpl 

302762 Hygotip XL Bio, 145 mm, limevihreä, 10 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

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

33,60 e
*27,10 e

4 e
*3,23 e
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Joustavuus | Oikea-vasenkätisyyden vaihto alle minuutissa.  Laitteiden, kaapiston ja poistumisteiden sijoittelu 

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

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

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

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

käsittely- ja säilytystila hygieeniseksi ja hyvin suojattua.

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

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

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

  

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

nostavat turvallisuuden uudelle tasolle.

 Soita ja pyydä esittely, niin kerromme lisää täysin uudenlaisesta 

 hoitohuonemallista, joka täyttää kaikki tämän päivän vaatimukset.

 Lisätietoja | Esa Asikainen, p. 050 310 8590   

hv20
uusi hoitohuonekonsepti
Täysin uudenlainen HV20-hoitohuonekonsepti  joustaa täysin 

käyttäjiensä mukaisesti, niin ergonomisesti ja työtilan  

kuin hygieniavaatimustenkin mukaisesti. 

HV20-konsepti mahdollistaa entistä nopeammat  

vaihdot potilashuoneiden välillä sekä huomioi  

myös turvallisuusvaatimukset.

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

vaihtoineen käy nopeasti ja vaivattomasti. 
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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

  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 seurantaa sekä tekee hammashoidon 

potilaalle kustannustehokkaammaksi.
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CEREC

Vaihtotarjous
Paras hetki vaihtaa parhaaseen. 
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Parempaa hammashoitoa 
yhdellä hoitokäynnillä 
potilaittesi hyväksi
 
Helppous  |  CEREC-järjestelmän helppous syntyy ainutlaatuisen tarkasta jäljentämi-

sestä, helppokäyttöisestä ja pitkälle automatisoidusta ohjelmasta sekä nopeasta ja toi-

mivasta jyrsinnästä.

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yhdellä käynnillä. Nopea, 

erittäin tarkka skannaus helppokäyttöisellä suukameralla sekä intuitiivisellä hyvin 

 pitkälle automatisoidulla CEREC-ohjelmistolla ja nopea n. 10 min kestävä jyrsintä. Näin 

vastaanotolla voidaan aidosti korvata Käypä hoito suosituksen mukaisesti isot taka-

alueen muovipaikat kestävämmällä  keramialla. 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 

vastaanotolla, tai pelkän digitaalisen jäljennöksen ja loput yhteistyössä hammaslabo-

ratoriosi kanssa. 

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettisi kuvausyksiköstä kokoonpanoon joka vas-

taa 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. 

  Primemill  
Jyrsintätekniikka ja nopeus aivan uudella tasolla.

7 tuuman kosketusnäyttö opastaa käytön aikana (mm. blokin 

asettaminen, teränvaihto, veden ja suodattimen vaihdot). Laitteen 

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

taa 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 tarkkuus-

jyrsintäterällä saadaan uskomattoman hyvät 

yksityiskohdat okklusaalipinnoille, etualueen töihin ja siltojen ham-

masväleihin. Laite tukee 70 mm pitkää blokkia. Laitteessa on myös 

titaanin jyrsintävalmius. 

Saat hyvän tarjousedun ja samalla markkinoiden edistyksellisemmän 3D-skannerin, kun 
vaihdat minkä tahansa intraoraaliskannerin Dentsply Sironan PRIMESCANiin.

Soita meille ja kysy mikä on vaihtoetusi arvo. 
Pyydä esittely omalle vastaanotollesi. 

 

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

PRIMESCAN-vaihtotarjous on voimassa 30.9.2021 asti.
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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
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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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TULOSSA SYKSYLLÄ 2021!   

ERGONOMIAA, LAATUA, JOUSTAVUUTTA, HYGIEENISYYTTÄ ... 

Uutuus!Tanskalaista innovatiivista designia
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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



Asiakaspalvelu 010 588 6100 | Laitemyynti 010 588 6200 | www.hammasvaline.fi

Osta 3 KaVo MASTER -sarjan
instrumenttia – turbiini/kulmakappale

Saat kaupan päälle 
KaVo MASTERmatic M20L (1:1) 
+ valinnaisen kulmapään
L68B / L52 / L22

MASTERmatic LUX M20 L

• Sininen kulmakappale 1:1

• Vaihdettava spraysuodatin

• Maksimaalisen joustavaa hoitoa 

 -14 erilaista vaihtopäätä

• Plasmatec -pinnoite 

INTRA kulmapää L68B (1:1)

• Kulmakappaleporille

• Vahvistettu poraistukka

• Max. 40,000 rpm

INTRA minikulmapää L52 (1:1)

• Painonappikiinnitys, miniporille (pituus 16 mm)

 ja kulmakappaleporille 2,35 mm

• Max. nopeus: 40 000 rpm. 2 vuoden takuu

INTRA kirurginen mikrokulmapää L22 (1:1)

• Ruusuporalle (koko 2) ja kartioporalle (koko 0)

• Mikrokirurgisiin toimenpiteisiin

• Max. nopeus: 20 000 rpm. 2 vuoden takuu

DUO PAKKAUS. Osta 2 samaa KaVo-
instrumenttia EXPERT-sarjastamme 
 
Etuhintaan!

 
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 E20 L (1:1) 

• Tehokas yksikanavainen spray ja sisäpuoleinen 

 vesi- ja ilmakanava

• Tehokas pääsy hoitoalueelle vieläkin pienemmän

 kulmapään ansiosta

• Pitävä EXPERTgrip -pinta

• Lasisauva valonjohdin maks. 25 000 luxia

• Yksinkertainen käsittely tukevan varren ansiosta 

Voimassa 31.12.2021 saakka



KaVo Orthopanthomograph OP 3D™
Suomessa valmistettu laadukas uuden sukupolven 
hammaskuvantamislaite. 

KaVo OP 3D tarjoaa useita kaivattuja ratkaisuja, jotta laadukkaita 

röntgenkuvia saadaan helpommin ja hammaslääkärit näkevät kaiken 

tarvitsemansa – jo ensimmäisestä kuvasta.

• Selkeä käyttöliittymä helpottaa potilasasettelua

• ORTHOfocus™-toiminto etsii automaattisesti optimaalisen 

 panoraamakuvan

• Panoraamakuvan QUICKcompose™-esikatselu

• Smartview™-toiminto mahdollistaa säätää haluttu 3D-kuvakoko 

 ennen kuvan ottamista

• Low Dose Technology™ -resoluutio, jota voidaan käyttää 

 hoidon seurantatutkimuksissa

• Lyhyt valotusaika

• Monet tukipisteet auttavat potilasta pitämään päänsä 

 oikeassa asennossa

PANORAAMA

Helposti ja nopeasti – aikuisten ja lasten panoraamakuvaukset,  erilliset 

Bitewing- sekä leukanivelkuvaukset. Valittavana myös osapanoraamakuvaus. 

Orthofocus™ toiminnan avulla optimaalinen panoraamakuva  – takaa helpon 

ja nopean potilasasettelun.   

KEFALOSTAATTI

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. 

Pehmytkudokset näkyvät poikkeuksellisen selkeästi otsalta kaulalle asti.

3D

Haluttu kuvakenttä määritellään käyttöliittymästä ORTHOselect™ toiminnan  

avulla - jopa 36 kenttäkokoa! MAR – metalliartefaktojen poistoalgoritmi 

viimeistelee kuvanlaadun ja QUICKcompose™ -esikatselu nopeuttaa ja 

varmistaa halutun kuvaustuloksen.  

ORTHOselect™ -työnkulkujen optimoimiseksi 

3D-röntgenkuvausta varten

Hammaskartta osoittaa, mitkä hampaiston 

segmentit kuvataan valitulla kuvausohjelmalla.

Voit valita kuvattavat hampaiston segmentit 

myös manuaalisesti. 

Hammaskarttaa käytetään 3D-kuvauksen 

kohdealueen (ROI) valintaan. FOV muuttuu 

automaattisesti valintojen mukaan.

Kasvaa vastaanoton tarpeiden mukaan

KaVo OP 3D on suunniteltu päivitettäväksi, jotta se 

voi kasvaa vastaanoton tarpeiden mukaan.

Mahdollista lisätä kefalostaatti- tai 3D-ominaisuudet 

helposti myöhemmin.
KaVo OP 3D kasvaa tarpeittesi mukaan Päivitysmahdollisuudet

OP 3D Panoramic Cephalometric + 3D (FOV 9x Ø 11 tai 9x Ø 14 cm)

OP 3D Panoramic ja cephalometric 3D (FOV 9x Ø 11 tai 9x Ø 14 cm)

OP 3D Panoramic ja 3D Cephalometric + FOV 9x Ø 11 -- > 9x Ø 14 cm FOV

OP 3D Panoramic, cephalometric ja 3D 9x Ø 11 -- > 9x Ø 14 cm

Helppo potilasasettelu

Monet tukipisteet auttavat 

potilasta pitämään päänsä 

oikeassa asennossa.

Katso video:



 
 

 
 

!

29 e
*23,39 e

Tiiviste Vesi

2 % 20 ml 980 ml

5 minuuttia
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Huom! Veroton etu 161,29 euroa (alv. 0 %).

Tämä tarjous on voimassa 31.10.2021 asti 
ja vain Hammasvälineessä.
Tiedustelut ja tilaukset laite- ja kalustemyynnistä 

p. 010 588 6200  |  laitemyynti@hammasvaline.fi

Orolin Multisept Plus
Puhdistus- ja desinfektioainetiiviste 
instrumenteille ja juurenhoitoneuloille.

Laajavaikutteinen, täysin virusidinen instrumenttien ja 

juurihoitoneulojen puhdistus- ja desinfektioainetiiviste. 

Lyhyt vaikutusaika – täysin virusidinen 15 minuutissa. 

Erinomainen puhdistusteho ja materiaaliyhteensopivuus. 

On vaaraton luonnolle ja soveltuu käytettäväksi ul-

traäänilaitteessa.

32640 Orolin Multisept Plus, 2 l



Surface Disinfectant Spray
A L K O H O L I T O N

• EN 14476 virustestattu.

• Virusidinen kaikkia vaipallisia viruksia vastaan.

• Tehokas bakteereja, hiivaa sekä sieniä vastaan.

• Vaikutusaika vähintään 30 sekuntia 

• 2in1 - puhdistaa ja desinfioi

• Turvallinen käyttää alkoholille herkille pinnoille

• Raikas mintun tuoksu.

tehokas
KORONAVIRUSTA

vastaan

Bactasept
I S O J E N  P I N T O J E N  P U H D I S TA M I S E E N

Dry Wipes
N U K K A A M AT O N

Pesuainetiiviste kaikille pestäville lattiapinnoille 

mukaan lukien laatat, komposiitti ja muut 

synteettiset lattiamateriaalit. Liuottaa 

tehokkaasti lian ja rasvan. 1 litrasta tulee 50 

litraa käyttövalmista liuosta.

Erittäin paksu ja korkealaatuinen, 

nukkaamaton kuiva liina. Ihanteellinen 

käytettäväksi pintadesinfiointiaineiden 

kanssa kuten esim. Bossklein alkoholiton 

pintadesinfiointiaine. Koko 300 x 270 mm. 

50 liinaa/paketti.

301980  Bossklein Dry Wipes  liina  Topde  50 kpl

301982  Bossklein puhdistusaine Bactasept Floor Topde 1 l 301981  Bossklein pintadesinf spray alkoholit Topde 500ml

www.bossklein.com

Complete hygiene solutions 
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GREEN&CLEAN
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GREEN&CLEAN ID N

veloituksetta!

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

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

u yksi tuote, joka sopii kaikille instrumenteille ja porille

u erinomainen puhdistava teho
u laaja tehoalue: 

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

32670  Green&Clean ID N, 5 litraa
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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

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

Huollon palvelupaketteihin kuuluvat mm. 

• MÄÄRÄAIKAIS- ja VUOSIHUOLLOT 

• SÄTEILYTUOTON MITTAUKSET 

• ASENNUKSET ja KÄYTTÖÖNOTON OPASTUS

• LAITTEISTOJEN VIKAKORJAUKSET

• INSTRUMENTTIEN HUOLTO ja KORJAUS

• MUU TEKNINEN TUKI

• VARAOSAPALVELU

Työtilaukset 24/7. Vikailmoitukset, huoltotilaukset ja vara-

osatilaukset on helppo tehdä sähköpostilla vuorokauden ajasta 

riippumatta. Tilauslomake löytyy myös kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut

 

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme  

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi  

Huoltopalvelu 010 588 6300 
huolto@hammasvaline.fi

määräaikaishuollot ja huoltopaketit,  

tai meiltä:  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594 

huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

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

huolto
Tekninen palvelu
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Olen Kaija Rappu  ja vastaan myyntipäällikkönä 

hammaslaboratoriotarvikkeista vastuualueena 

koko Suomi. 

Vahvan pohjan tälle työlle antaa hammastekni-

kon koulutus, johon valmistuin 2004 sekä useam-

man vuoden tekninen työ. 

Työpäiväni kuluvat asiakkaiden kanssa löytäen 

ratkaisuja ja välineitä heidän tarpeisiin ja toi-

veisiin. Uskallan toivoa, että pian myös näyttelyt, 

messut ja koulutustapahtumat täyttävät jälleen 

kalenterini. 

Vapaa ajallani nautin luonnosta pitkillä käve-

lylenkeillä. 

Odotan innolla yhteistyötä kanssanne – otathan 

rohkeasti yhteyttä! 

Kaija Rappu

Myyntipäällikkö, Laboratoriotarvikkeet

Puh. 045 7881 8075  

kaija.rappu@hammasvaline.fi

Olen Visa Poikela – etelään eksyny lapinmies 

Rovaniemeltä. Asun Kirkkonummella vaimoni ja 

kahden alle kouluikäisen lapsen kanssa. 

Olen toiminut tuotepäällikkönä Hammasväli-

neen laiteosastolla keväästä 2015 saakka ja pa-

lasin hiljattain takaisin töihin vuoden mittaiselta 

hoitovapaalta. Työssäni heilutan sanansäilää 

julkisten tarjouspyyntöjen kimpussa ja tuen asi-

akkaita ja työkavereita tuoteasioissa. Taustaltani 

olen luonnontieteilijä. 

Kun en rakenna hiekkakakkuja, potki palloa tai 

vastaa tuhannetta kertaa kysymykseen miksi, 

ajelen mattamustalla custom-moottoripyörällä-

ni maaseudun mutkateillä. Tykkään myös liikkua 

luonnossa, lukea ja väsätä origameja. 

Visa Poikela

Tuotepäällikkö, Laitteet ja kalusteet

Puh.  050 310 8646

visa.poikela@hammasvaline.fi

Olen Marika Saarinen ja vastaan Hammasvä-

lineessä oikomishoidon tuotteista. 

Asiakkainani ovat oikomishoidon ammattilaiset 

ympäri Suomea. Olin 30 vuotta oikomishoitajana 

ja oikomisen palo on edelleen sydämenasia.

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja tärkein oppini 

työstä oli palvella asiakasta parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Se on tärkein ohjenuorani tänäkin 

päivänä. Perheeseeni kuuluu juuri aikuisuuden 

kynnyksellä oleva poikani ja pieni koiratyttöni.

Vapaa-aikaani vietän mielelläni mm. teatterin ja 

eritoten komiikan parissa. Vierailen välillä myös 

lavan puolella toivoen voivani jakaa huumorin 

ilosanomaa myös katsomoon. 

Otahan yhteyttä, vaikka miten pienissä asioissa, 

lupaan tehdä parhaani.

Marika Saarinen

Myyntispesialisti, Oikomistuotteet

Puh. 045 7881 5192 

marika.saarinen@hammasvaline.fi

Tutustutaan hammasvälineläisiin Tekninen palvelu
ASIAKASPALVELU ja TILAUKSET
p. 010 588 6100
verkkokauppa: kauppa.hammasvaline.fi
tilaukset@hammasvaline.fi 

info@hammasvaline.fi

etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi

www.hammasvaline.fi

PALVELUNUMEROT
Hammastarvikemyynti p. 010 588 6100
Laite- ja kalustemyynti p. 010 588 6200
Hammaslaboratoriomyynti p. 010 588 6400
Oikomistuotemyynti p. 010 588 6600
Huoltopalvelut p. 010 588 6300
Varaosapalvelut p. 010 588 6700

MYYNTI
Hammastarvikkeet
Lounais-Suomi: Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607

Keski-Suomi: Sanna Liimatainen, p. 050 310 8686 

Sisä-Suomi: Susanna Asunta p. 045 7881 5199

Itä-Suomi: Sanna Dyer p. 045 7881 8075

Etelä-Suomi: Helena Hirvikoski (oto. Pohjois-Suomi), 

p. 043 826 7498 

Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212

Oikomistuotteet
Marika Saarinen, p. 045 7881 5192

Hammaslaboratoriotuotteet
Kaija Rappu, p.043 825 9475

Laitteet ja kalusteet
Etelä-Suomi: Esa Asikainen, p. 050 310 8590

Lounais- ja Itä-Suomi: 

Aku Korhonen p. 050 310 8685

Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomi: 

Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

CAD/CAM, CEREC ja inLab -järjestelmät
Niko Fjäder, p. 050 310 8611

Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299 
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Hammasvälineen kuukausitarjouslehden hinnat ovat nettohintoja sisältäen alv. 24 %. HUOMIO! Kylkiäisiä on rajoitettu määrä, ja ne eivät koske kirjallisia 

tarjouksia. Hammasväline Oy pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin valuuttakurssien, tuontimaksujen tai tehtaan hintojen muuttuessa.

osa 4 | webinaarisarja: Parodontologia UpToDate 
Paron päivystyscaset  4.2.2022   

EHL HLT Laura Lakio

Luento pidetään hotelli Clarionissa QAdental Forumin yhteydessä. 

Lisätiedot tapahtumasta:  

:www.qadental.com/qadental-forum-2021

Uusintajuurihoito: 
Toteutus Removerin avulla
30.9.2021 | Tampere  |  Hybridikurssi*
6.10.2021 | Turku  | PERUTTU!
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

*Hybridikurssi. Voit osallistua kurssille joko 

paikan päällä tai seurata kurssia netin kautta. 

CAD/CAM restauraatiot ja digitaalinen 
jäljentäminen ovat tulleet jäädäkseen
7.9.2021 | Turku  |  PERUTTU!
21.9.2021 | Kuopio  |  Hybridikurssi*
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%)

Pidätämme oikeuden tapahtumien muutoksiin koronatilanteesta johtuen.
WEBINAARIT löydät kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat kohdasta 

Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja, webinaarit ...

WEBINAR | Integrating the new Pola Light in your Bleaching Business
26.8.2021  at 16.00-17.15  |  Dr. Linda Greenwall

This introduction webinar will allow you to understand how the addition of 

the Pola light offered as part of a bleaching treatment can benefit patients, 

and how to integrate the light in your bleaching treatments provided to your patients.  

Webinaari on maksuton. llmoittautumiset viim.  20.8.2021 kotisivuillamme 

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

4.–5.2.2022 |  Hotelli Clarion, Helsinki




