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 Marras-joulukuun EXTRA        Poimintoja  

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

Erikoista... 
 

Elokuun alussa mietimme muuttaako koronatilanne suunnitelmia – no, muuttihan 

se. Osallistuminen Hammaslääkäripäivien näyttelyyn jäi pois kalenteristamme, 

mutta messutarjoukset eivät. 

 

Seuraa postiasi ja kotisivujamme, sillä tämän lehden lisäksi ilmestyy ERIKOIS-

TARJOUKSET-lehti  8.11. ja sen kampanjat ovat voimassa marraskuun loppuun.  
Uutta 

BPR Swiss P3 cart  

Uusi monipuolinen, tehokas liikuteltava 

hoitokone . Täysin itsenäinen yksikkö, joka ei 

vaadi asennusta. Verkkovirtaa pistokkeesta 

ja laite on käyttövalmis. Hoitokoneessa on viisi 

instrumenttipaikkaa; 3-toimiruisku ja neljä 

vapaasti valittavaa instrumenttia. 

Lue lisää sivulta 11. 

Uutta

Cerec Tessera 

Lithiumsilikaattiaihio. Erittäin vahva, 

esteettinen ja nopeatyöstöinen blokki. 

Lyhyt polttoaika. Lisää sivulla 5.

Potilastapaus

Murtunut kruunu 

"Valmistimme potilaalle nopeasti ja 

tehokkaasti uuden kruunun käyttäen 

apuna Biscon eCement-resiinisementointi-

järjestelmää", kertoo HLL Antti Saarinen 

sivulla 23.

Uutta  

pihdit kalvo-oikomiseen
Saatavana nyt mm. Kalvopihti Droplet AL-111, 

joka tekee kalvon ienrajaan koukun muodon 

kumivetoja varten. Helpottaa myös potilasta 

kiskon asettamisessa. Lisää pihdeistä sivulla 42.

Aina on oikea hetki vaihtaa parempaan, mutta ensin kannattaa myös kokeilla. Tarjoamme nyt kahden viikon 

veloituksetonta koekäyttöä CEREC Prime -paketille. Mitä siihen sisältyy? Lue tarkemmin sivuilta  3–5 tai soita Ni-

kolle, p. 050 310 8611 tai Aarolle, p. 045 7881 4299.  Biscon eCement kit sisältää kaiken tarvittavan keramian vahvaan 

kiinnitykseen. Sen lisäksi saatavana nyt myös uusia vahvoja cad/cam-blokkeja; Dentsply Sironan Tessera (s. 7), 

sekä GC:ltä Initial LiSi block (s. 24). 

Dentsply Sironan INTEGOn suosio jatkuu! INTEGO-hoitoyksiköihin pääset tutustumaan Espoon näyttelyssämme, 

kuin myös Heka Dentalin uuteen HEKA S+ -hoitoyksikköön. Esittelyssä myös paljon muita uutuuksia. Soita meille 

Laitemyynti p. 010 588 6200 ja varaa aika esittelyyn. 

Tässä lehdessä on pari artikkelia potilastapauksista.  HLL Antti Saarinen kertoo sivulla 23 murtuneen kruunun 

korjaamisesta ja kiinnittämisestä.  Sivuilla 37–39 on professori Tiziano Testorin lyhyt esittely artikkelista, jossa 

kerrotaan kollagenoidun xenograf-keinoluumateriaalin käytöstä potilaalle sinusliftin ja viivästetyn implantoinnin 

yhteydessä.

Verkkokauppa on uudistunut  ja sivunäkymä on vaihtunut. Verkkokauppa skaalautuu nyt paremmin mobiili-

laitteissa. Näkymä on kannettavissa ja pöytätietokoneissa myös hieman erilainen, mutta hyvät käyttöominaisuudet 

ovat ennallaan ja uusia on luvassa koko ajan. Verkkokaupan löydät osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi .  

Yhteistyöterveisin 

HAMMASVÄLINEEN TIIMI
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Täydellinen 

cad/cam-työpiste

Primescan 

& Primemill 

& Speed Fire!

kokeile  
2 viikkoa 
veloituksetta! 

Tarjoamme nyt mahdollisuutta Dentsply Sironan 

CEREC Prime -paketin koekäyttöön vastaanotollasi. 

Räätälöi klinikallesi sopiva 2 viikon maksuton koekäyttö 

cad/cam-asiantuntijoiden kanssa. Koekäyttöjakson aikana 

opastamme teidät uusimpiin yhden käynnin mahdollista-

viin cad/cam-ratkaisuihin. 

Soita meille ja kysy kokeilujaksoa 
sekä pyydä esittely omalle vastaanotollesi.  

Niko Fjäder, p. 050 310 8611 

Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299   

uutta! kokeile 
2 viikkoa veloituksetta! 

Digitaalinen 
hammaslääketiede 
tutuksi.
Tule opettelemaan ja keskustelemaan aiheesta.

CEREC Advanced – kiinteä protetiikka
2.–3.12.2021 | Espoo, Hammasväline 

Kaksipäiväinen kurssi (2 x 6h), jossa osallistujat pääsevät 

suunnittelemaan yleisimmät tapaukset ohjattuna.

Ohjaajina HLL Ossi Vuola ja HLL Marko Ahonen.

Lisätietoja sivulla 48 ja 

https://digitaldentin.fi/cerec-advanced/

https://digitaldentin.fi/



Uuden sukupolven CAD/CAM-tehopaketti!
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  Primemill  
Jyrsintätekniikka ja nopeus aivan uudella tasolla.

7 tuuman kosketusnäyttö opastaa käytön aikana 

(mm. blokin asettaminen, teränvaihto, veden ja 

suodattimen vaihdot). Laitteen QR-kamera tunnis-

taa QR-merkityt blokit ja RFID-skanneri tunnistaa 

RFID-merkityt terät. Näiden perusteella laite opastaa 

käyttäjää käytön aikana. 

Zirkonian jyrsintä uudella extra fast mode -toimin-

nolla vie vain 5 minuuttia.  0,5 mm:n tarkkuusjyrsintä-

terällä saadaan uskomattoman hyvät yksityiskohdat 

okklusaalipinnoille, etualueen töihin ja siltojen 

hammasväleihin. Laite tukee 70 mm pitkää blokkia. 

Laitteessa on myös titaanin jyrsintävalmius. 

  SpeedFire  
Sintraa ja viimeistele kruunut 

ja sillat kompaktissa 

CEREC SpeedFire-uunissa, 

jonka induktioteknologia 

mahdollistaa ennennäke-

mättömän lyhyet sintraus- 

ja polttoajat. 

Cerec Prime -tuotteet, nyt sujuvampia kuin koskaan  
  Primescan  

Primescan 3D-skanneri ja kuvausyksikkö 

yllättävät 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.

Parempaa hammashoitoa 

yhdellä hoitokäynnillä 

potilaittesi hyväksi

 

Laitemyynti p. 010  588 6200
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205 e
*165,32 e

59 e
*47,58 e

32 e
*25,80 e

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

Cerec 
Tessera
Lithiumsilikaattiaihio. 

Erittäin vahva materiaali (>700MPa). Esteettinen ja nopeatyös-

töinen blokki. Lyhyt polttoaika (4:30 min/SpeedFire), ei kiilloteta.  

Käyttöindikaatiot: kruunut, inlayt, onlayt ja laminaatit.  

Tutustu ja hanki aloituspaketti! 

302965 Cerec Tessera Starter Kit, 1 pakk 

Blokit saatavana 4 kpl:n pakkauksissa, koko C14, seuraavissa 

sävyissä: HT: A2, A3 | MT: A1, A2, A3, A3.5, B1, C1 |  MT/LT: BL2 

Lisätuote

302979 Polttopinni Investment, 6 kpl

Katana Zirconia Block
Multilayer zirkoniablokki CEREC-laitteille. 

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, 

Luonnollinen läpikuultavuus, 

Nopea – 15 min jyrsintä + 18 minuutin sintraus 

Koot: 12Z, 14Z ja 14ZL. 

Katana
  

zirconia twist dia
Timanttikillottajat zirkonialle

3 karkeutta: coarse, medium, fine 

kierrosnopeus: 7 000–10 000 rpm

Katana Avencia
  

Block Cerec 
Uudentyyppinen hybridikeramia 

Indikaatiot: inlayt, onlayt ja kruunut 

Koot: 12 ja 14L, 

Sävyt:  A2LT,  A3LT ja A3.5 LT

eCement
Yhdistelmämuovisementti

 

Erityisesti lithiumdisilikaatti (e.max)-täytteiden (laminaatit, inlayt, 

onlayt, kruunut, 3 yksikön sillat) kiinnittämiseen, sekä hampaan ja 

posliinipinnan käsittelyyn. Valo- että kemialliskovetteiset  

komponentit.   

38960 eCement, peruspakkaus  

Kaikki mitä tarvitset yhdessä pakkauksessa:

•  5 g ruisku HV (high viscosity) forforihappogeeli, hammas- 

 kudoksen etsaamiseen ennen sidostusta  

•  6 ml pullo All-Bond Universal, dentiinin ja kiilteen sidostamiseen

•  5 g ruisku Porcelain Etchant 4 % , lithiumdisilikaatin etsaukseen

•  3 ml pullo Porcelain Primer, lithiumdisilikaatin silanointiin

•  2 x 4,5 g eCement LC -ruisku (transparent ja milky bright)  

 laminaattien sementointiin, hakeutuu hyvin sementtirakoon,  

 2 mm kovetussyvyys

•  8 g eCement DC automix,  varmistaa  

 polymerisaation, siellä mihin valo ei pääse.

38961 eCement DC, automix , 8 g

38962 eCement LC, A1, ruisku 4,5 g

38963 eCement LC, translucent, ruisku 4,5 g

38964 eCement LC, milky bright, ruisku 4,5 g

Top Dent 
Cerasmart 270 by GC
Esteettinen hybridiblokki CEREC-jyrsimille

Uuden nanofilleriteknologiaan perustuvan Full Cover Silane 

coating -tekniikan (FSC) ansiosta erinomaiset fysikaaliset ja 

esteettisen ominaisuudet. Korkea taivutuslujuus, hyvä röntgeno-

paakkisuus, helppo kiillottaa. 

Tasapainotettu fluoresenssi ja 

opaalisuus. Nopea ja tarkka jyrsiä, 

hyvä reunaistuvuus. Koot 12, 14 ja 14L. 

Läpikuultavuudet HT ja LT. 

Pakkauskoko 5 kpl

Värit: A1, A2, A3, A3.5, B1 ja BL. 

Cerec Prime -tuotteet, nyt sujuvampia kuin koskaan  
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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. 

Cerec   1/1 + 1/1
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Pako-ovet sijoitettu niin, että konsultaatiot ja laitesiirrot 

sujuvat nopeasti, samoin kaksihuonetyöskentely potilas-

vaihtoineen on joustavaa ja tehokasta.

Säädettävän materiaalikaapiston 

sijoittelussa on huomoitu ergonomia 

ja hygieenisyys.

Imujärjestelmän " kello 12:n" sijoittelu.

Hoitohuoneen kalusteet on 

sijoitettu symmetrisesti, mikä 

mahdolistaa työparille omat 

työpisteet ja pesualtaat. 

Hyvät jalkatilat ja  ulottuvuus. 

Lyhyt etäisyys  hoitokoneelta  

työpisteille. 

Riittävät tilat lisälaitteille. 
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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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UUSI HEKA S+ NYT MYYNNISSÄ!   

ERGONOMIAA, LAATUA, JOUSTAVUUTTA, HYGIEENISYYTTÄ ... 

Uutuus!

Tervetuloa tutustumaan 

HEKA S+ esittelyssä 

Espoon näyttelyssämme.

Soita ja varaa aika 

p. 010 588 6200

Tanskalaista innovatiivista designia
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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 P3 cart  
Uusi monipuolinen, tehokas liikuteltava hoitokone 

Hoitokone on täysin itsenäinen eikä vaadi erillistä asennusta. Verkkovirtaa pistok-

keesta ja laite on käyttövalmis. Hoitokoneessa on viisi instrumenttipaikkaa; 3-toimi-

ruisku ja neljä vapaasti valittavaa instrumenttia. Kaikki instrumentit ovat suunnitel-

tu jatkuvaan käyttöön, ilman, että mitään instrumenttia tarvitsee jäähdytellä välissä.

Käyttöliittymä, jossa 30 muistipaikkaa mikromoottorin asetuksille; kierrosnopeus, 

momentinsäätö, välityssuhde ja pyörimissuunta. 

Hiljainen kompressori (48dB) tuottaa paineen instrumenteille ja vesi saadaan 0,75 

l puhdasvesipulloista (2kpl). Kun ensimmäinen pullo tyhjenee, voidaan toiseen 

pulloon vaihtaa helposti kytkintä kääntämällä. Veden säätö instrumenttikohtaisesti. 

Instrumenttiletkut ovat irrotettavat ja siten helposti puhdistettavat. Hygieenisesti 

 sijoitetut vesisäiliöt.

Liitännät ulkoiselle paineilmalle ja vedelle, mikä mahdollistaa laitteen käytön kiin-

teiden rakenteiden tuottamalla ilmalla ja vedellä. Laitteisto kulkee helposti rullilla 

huoneesta toiseen tai leikkaussaliin. Laite voidaan sijoittaa aina haluttuun optimoi-

tuun ergonomiseen asentoon, huolimatta hoitolan muista ratkaisuista. 

Uutta!
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.

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

BPR SWISSin uudet imuyksiköt täydentävät liikkuvan hammashoi-

don portfolion. Imuyksiköt ovat täysin itsenäisiä eivätkä vaadi eril-

listä asennusta. Verkkovirtaa pistokkeesta ja laite on käyttövalmis. 

Laitteessa on integroitu amalgaamikeräin, imumoottori, kompres-

sori, 3-toimiruisku ja kaksi imupäätä. Tehoimu, jonka imuteho 300l/

min on tehokkaampi kuin hoitolan kiinteän imulaitteiston. Toisena 

imuna syljen imu. 2 l imupullot (2kpl) on varustettu automaattisella 

ylivuotosuojalla. Master VAC on lisäksi varustettu kääntyvällä syl-

kimaljalla. Laitteisto kulkee helposti rullilla huoneesta toiseen tai 

leikkaussaliin. Laite voidaan sijoittaa aina haluttuun optimoituun 

ergonomiseen asentoon, huolimatta hoitolan muista ratkaisuista.

BPR Swiss Pro VAC & Master VAC 
Uudet liikuteltavat imuyksiköt
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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:
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Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

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



Taloudelliset laatutuotteet 

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  

Top Dent merkkausnapit
instrumenttikaseteille

302772 Merkkausnapit Top dent, punainen, 20 kpl

302773 Merkkausnapit Top Dent, pinkki, 20 kpl

302774 Merkkausnapit Top Dent, sininen, 20 kpl
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Uutta!

* Arvonlisäveroton hinta

Kiillotuskärki Top Dent  
keramialle ja zirkonialle 
3-vaiheinen timanttikiillotusjärjestelmä DiaCeramic 2 

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

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

Kiillotusharja 
Top Dent Occlubrush
Uudelleen autoklavoitava kiillotusharja. Ei tarvitse timantti-

pastaa. Yksivaiheinen viimeistely ja kiillotus. Max rpm 5 000.

38427 Occlubrush, kuppi, 10 kpl

301649   Occlubrush, suippo, 10 kpl

Top Dent fluorilakka 
 
301644  Top Dent Fluorilakka NaF 5 %, 

 minttu, tuubi 10 ml   

TARJOUS   5 + 1
Top Dent silikoniset 
käsi-instrumentit 
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Turvalliseen  juurihoitoon 

Pyörivät neulat 
primääriavaukseen 

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 muo-

toillaan joko 25.04, 25.06, 35.04 tai 45.04

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 ja 1 muistipaikka resiprokaationneuloille. 
Jatkuva pyörivä liike tai edestakainen eli resiprokaatioliike.

32890* MM Dual Move kit -kulmakappale ja moottori

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 kit 

 -juurikanavamittari

* laitteiden käyttöohjevideot löydät 
verkkokaupan tuotekortilta

MicroMega



MicroMega
REMOVER

N°30 .07

Joustava, turvallinen, tehokas

mini-invasiivinen
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asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

Uutta!

Steriili, kertakäyttöinen, lämpökäsitelty joustava, 

mutta riittävän tehokas. Valitaan yksi instrument-

ti, jolla kanava muotoillaan, joko 20.04, 25.04, 25.06, 

35.04 tai 45.04 

Turvallinen ja joustava:  kestävä C.wire-lämpökä-

sittelyn ja resiprokaatioliikkeen ansiosta. Voidaan 

esitaivuttaa, säilyttää esitaivutetun muotonsa. 

Seuraa kanavan anatomiaa.

Leikkaa tehokkaasti: epäsymmetrinen muoto;

poistaa depristä hyvin ja  instrumentti pysyy ka-

navan keskellä.

Resiprokaatio-
liikettä tekevä 

UUTUUS

Minimaalisen invasiivinen: 

Halkaisija on vain 1 mm, mikä säästää 

kanavan perikervikaalista aluetta 

ja ympäröivää hammaskudosta.

Lajitelma 5 kpl tai refillit 5 kpl. 

Pituudet 21/25 ja 31 mm. 

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

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

Vain yksi viila kanavan puhdistamiseen. 

Pyörivä liike poistaa vanhan täyte-

materiaalin tehokkaasti. 

Kolme leikkaavaa terää 

ja turvallinen ei-leikkaava kärki.

C.Wire-lämpökäsittely tekee  

instrumentista vahvan ja joustavan.

Pituudet 19 mm tai 23 mm.

Maksimi vääntö: 2.5 N.cm

Kierrosnopeus: 400-800 rpm

Lämpökäsittely: C.Wire

Olennainen osa 
uusintajuurihoitoa
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Haluatko, että sinua navigoidaan 
juurikanavan preparoinnin aikana? 
Varaa siis kuljettajan istuin!

jeni.coltene.com

Varaa esittely! 
Ota yhteyttä: 
tuire.valtonen@coltene.com

CanalPro™ Jeni
Digitaalinen avustusjärjestelmä 
juurikanavien preparointiin

UUSI

Jeni – valmiina – nyt!

Mullistavan ohjelmiston mahdollistama 
itsenäinen ”suunnistus” juurikanavassa

Uudessa CanalPro Jeni endomoottorissa on digitaalinen avustusjärjestelmä 
kanavan preparointiin, jolle on haettu patentti. Se käyttää monimutkaisia 
algoritmeja viilan liikkeiden ohjaamiseen millisekuntien välein. Kiertoliike ja 
nopeus säädetään jatkuvasti sähkövirran ja vääntömomentin perusteella. 
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75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet, jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanavainstrumentti Steiglitz

 
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: kauppa.hammasvaline.fi

N-4CXF  |  Ommelsakset
Tylppäkärkiset, taivutetut, erittäin kapeakärkiset, atrau-

maattiset 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
Thumlok-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

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

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

juurihoitoon & kirurgiaan 

Instrumenttien 
Rolls-Roycet

+

Osta 3 LACHAL- 

instrumenttia, saat niistä 

yhden edullisimman 

veloituksetta.

2 + 1  

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

Steriili vaahtomuovityyny 

Kertakäyttöinen, pyöreä vaahtomuovityyny neulatelineeseen. 

Halkaisija noin 5 cm, paksuus noin 5 mm. Steriilipakattu.

31299  Steriili, pyöreä vaahtomuovityyny, 30 kpl

TARJOUS! 
Osta 20 pakkausta vaahtomuovityynyjä (31299),
saat 5 kpl Larident-neulatelineitä (301515) tai 
osta 50 pakkausta vaahtomuovityynyjä, saat 
15 kpl Larident-neulatelineitä kaupan päälle.
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TARJOUS!
Osta LiSi Block paketti (sis. 5 blokkia),
niin saat veloituksetta universaalin
muovisementin G-CEM ONE Starter Kitin.

Sementtisuositus
Initial LiSi Block -töissä on suositeltavaa
käyttää adhesiivista kiinnitystä. Sekä GC:n
G-CEM ONE- että G-CEM LinkForce -
sementtiä voidaan käyttää kaikenlaisissa
indikaatioissa, joissa Initial LiSi Block on
käytössä.

Initial LiSi Block: yhden vastaanottokäynnin taktiikkaan

• Säästää aikaa, koska polttaminen ei ole tarpeen
• Täysin kristallisoitu litiumdisilikaatti
• Kestävä, kaunis ja tarkkareunainen
• Luonnollisesti opalisoiva

Luonnollisen kaunista jälkeä yhdellä käynnillä

LiSi Block

Litiumdisilikaatista
valmistettu CAD/

CAM - blokki

GC Nordic
info.finland@gc.dental

www.gcnordic.com
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Inlay/Onlay 
hiontasetti TD840B
Hiontatimantti
Setissä 847KR.314.023, 8847KR.314.023, 

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

37680  Inlay/Onlay hiontasetti TD840B, 5 kpl

Kruunu/laminaatti- 
hiontasetti TD841B
Hiontatimantti
Setissä 6878.314.010,S6878.314.014, 8878.314.014, 8856.314.018, 

834.314.021, 811.314.037, 6379.314.023 ja 6879K.314.012.

37681  Kruunu/laminaattihiontasetti TD841B, 8 kpl

Timantti Cerec Kit TD 2312
Hiontatimantti
Pakkauksessa seuraavat timantit: S6882.314.012, 

6837.314.014,S6856.314.016, 8856.314.016, 8881.314.014, 

6379.314.023, 8379.314.023, 379EF.314.023,8862.314.012, 

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

35159 Timantti Cerec Kit TD 2312, 13 kpl

Komet

TARJOUS  
Osta 3 pakkausta Caviwipes , saat 

yhden pakkauksen kaupan päälle.

CAviWipes
Käyttövalmiit puhdistavat desinfektiopyyhkeet pinnoille 

ja kalusteille. Laaja vaikutusalue. Biologisesti hajoava. 

Vaikuttava aine propan-2-oli (isopropanoli).

33625 Caviwipes-liina 18 x 23 cm, 45 kpl/pakkhiontanauhat 
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

Elements IC
Laite lämminguttaperkkatekniikkaan 

Pakkaus sisältää kaksiosaisen latausyksikön, jossa 

Downpack-yksikkö ja Backfill-yksikkö sekä lämpö-

kärjen .06 Fine. Downpack-yksikkö kuumenee 200°C 

alle 0,5 sekunnissa, lämpötila säädettävissä alueella 

140-400°C. 360° käynnistysrengas helpottaa täyttöä. 

Digitaalinen lämpötilansäätö. 

Latausaika 3 tuntia. ElementsIC akku kestää vähintään 

16 kanavan täytön, kun käyttö suositelluilla asetuksilla. 

Uudessa Backfill-yksikössä pursotusnopeus on säädet-

tävissä, mikä mahdollistaa ainakin 20% lyhyemmän 

täyttöajan kuin ElementsFree system kitissä. Backfill-

yksikön indikaattori osoittaa, kuinka paljon guttaperk-

kaa ampullissa on jäljellä. Laitteen takuu 2 vuotta, akku 

6 kuukautta.

301359 Elements IC Obturation System 

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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ZirClean
Puhdistaa zirkonia-, keramia- ja metallirestauraatioiden 

pinnan sovituksen jälkeen, parantaa sidosta.

39044    ZirClean, ruisku 5 g

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 lineriksi 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 
kalsiumsilikaatti suoraan ja epäsuoraan 

pulpan kattamiseen sekä lineriksi.

Voidaan käyttää kalsiumhydroksidin, lasi-io-

nomeerin ja resiinivahvistetun lasi-ionomee-

rin sijaan. Suojaa ja eristää  pulpa-aluetta.

Tarkka vienti syviin kaviteetteihin. Valokovet-

teinen, mahdollistaa välittömän restoratiivi-

sen 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 resiinivah-

vistetut lasi-ionomeerit. Röntgenkontrastin ansiosta se 

on helppo erottaa ja diagnoosin teko on nopeampaa.

• itsesidostuva

• korkea puristuslujuus ja vaimentaa okklusaalisia 

iskuja ja stressiä murtumatta.

• voidaan valokovettaa 20–30 s tai antaa kovettua 

kemiallisesti ( alkukovetusta valolla voidaan no-

peuttaa kovettumista) 

• helppo, nopea annostelu, ei hukkamateriaalia

• sisältää MDP monomeeria, hyvä dentiinisidos

302736  TheraBase Ca, 8g

uutta  Biscolta

+
Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

TARJOUS   
Osta yksi TheraCem Ca, 
saat kaupan päälle 
ZirClean-ruiskun 5 g .
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potilastapaus  |  eCement ja All-Bond Universal 

Bisco eCement kit ja murtuneen kruunun hoito
Teksti ja kuvat: 

HLL Antti Saarinen 

Vaikka etualueen keraamiset kruunut ovat hyvin kestäviä ratkaisuja 

potilaille, myös niissä esiintyy ongelmia. Esittelen teille potilasta-

pauksen, jossa potilaan noin 10-vuotta vanha etualueen kruunu oli 

murtunut. Valmistimme potilaalle nopeasti ja tehokkaasti uuden 

kruunun käyttäen apuna Biscon eCement-resiinisementointijär-

jestelmää. eCement kit sisältää All-Bond Universal -sidosaineen, 

fosforihappoetsin, valokovetteisen tai kaksoiskovetteisen resiini-

sementin, silaanin ja fluorivetyhappoetsin. 

Miksi kruunu murtui 10-vuoden jälkeen? Potilaalta on jouduttu 

poistamaan useita hampaita molemmilta sivustoilta, jonka vuok-

si kruunun vastaanottama purentapaine on ollut suuri. Potilas 

tarvitsi lohkeamaan nopean avun. Purentaparien lisäämiseen oli 

palattava myöhemmin. Myöskään hampaan ja kruunun sauma ei 

ollut täydellinen. Huono suuhygienia on voinut heikentää hampaan 

ja sementin välistä sidosta, joka on lopulta sallinut mikroliikettä 

hampaan ja kruunun välille johtaen lopulta murtumaan.

Koska hampaassa oli jo valmis kruunuhionta, hoitosuunnitelma oli 

helposti valmis. Entistä hiontaa pyrittiin muuttamaan siten että 

jatkossa keramian murtumisen riski olisi pienempi. Pilarihampaan 

sisällä olleet jyrkät 90-asteen kulmat pyöristettiin, sillä nämä ovat 

niitä kohtia, joista murtumat lähtevät etenemään.  Lisäksi pilarin 

pinta pyrittiin tekemään sileäksi ja tasaiseksi hiontakiekoin. Nykyai-

kaiset sidostusmateriaalit eivät vaadi tai hyödy karheasta pinnasta. 

Hiontaraja pyrittiin saamaan selkeäksi ja tasaiseksi.

Vaikka tässä tapauksessa tehtiinkin yksittäinen kruunu etualueelle, 

oli väliin sointuvan hampaan tekeminen suhteellisen ennustetta-

vaa. Viereiset hampaat olivat myös kruunutettuja, joten näiden 

värin ja muotokielen kopioiminen oli helpompaa kuin luonnon-

hampaiden kanssa olisi ollut. Varmistamaan värin valintaa otet-

tiin värinmäärityskuvat vastaanotolla käyttäen apuna hampaan 

vieressä pidettävää Shadewave-indeksiä. Indeksin avulla teknikko 

voi laboratoriossa määrittää viereisten hampaiden värin käyttäen 

tietokoneohjelmaa. Olen huomannut, että tällaista tekniikkaa 

käyttäen värinmäärityksen virheet vähenevät selvästi ja vältytään 

harmailta hiuksilta. Uudelleen hiottu pilari jäljennettiin digitaali-

sesti väistäen monta perinteisen jäljennöstekniikan virhelähdettä.

Jotta kruunu olisi mahdollisimman pitkäikäinen, jatkokäynnillä 

pyrittiin panostamaan hampaan eristykseen kosteudelta, syljeltä ja 

vereltä. Varsinkin veri ja sylki ovat ehdottoman vaarallisia sidostuk-

sen kannalta. Tässä tapauksessa eristykseen käytettiin vanurullia 

ja ptfe-teippiä ientaskussa sekä ohuelti pingoitettuna viereisten 

hampaiden päälle. Koska teippi painoi ikenen sivuun, oli hionta-

raja helposti nähtävissä ja puhdistettavissa sementoinnin aikana. 

Sidostukseen valittiin total etch -tekniikka.  Sidostus tehtiin Biscon 

All-Bond Universalilla. All-Bondin universaalius tarkoittaa sitä, että 

All-Bondia voidaan käyttää total etch -tekniikalla, itse-etsaavana 

tai selektiivisesti etsaamalla. Lisäksi sidosaine on yhteensopiva sekä 

paikkauksiin että proteettisiin sementointeihin. 

Hampaan etsauksen jälkeen pilari huuhdottiin kunnolla ja kui-

vattiin tehoimulla. Hampaalle levitettiin kaksi kerrosta All-Bond 

Universalia. Ensin All-Bond Universalia hangattiin hampaalle 15 

sekuntia, jonka jälkeen otettiin toinen tippa ja hangattiin lisää 15 

sekuntia. Kerrosten välillä ei valokovetettu. Sidosaineesta haih-

dutettiin liuotinaine ja se ohennettiin tehoimurilla. Liikkumaton 

ja kiiltävä lopputulos varmistettiin kevyellä ilmapuhalluksella ja 

visuaalisesti. Teknikon valmistama ja valmiiksi etsaama e.max-

kruunu silanoitiin Biscon Porceline primerilla. Kruunu sementoitiin 

paikalleen Biscon eCementillä. Ylijäämien poisto oli helppoa lyhyen 

valokovetuksen jälkeen.  Lopputuloksena saatiin potilaalle esteet-

tinen ja kestävä kruunu, jossa on nätit, ohuet ja tarkat saumat.  



TM

OIKEA KOOSTUMUS 
OIKEAAN TOIMENPITEESEEN

Mineraalitrioksidiaggregaatti-korjaussementti

U LT R A D E N T. C O M / E U
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NaviTip  | Vienti- ja huuhtelukärjet

Navitip Sideport 31 g 
Huuhtelukärki

Kaksoisaukot annostelevat 

huuhteluaineet turvallisesti. 

Pituudet 21 mm ja 27 mm

ZirCAD®

Cement

Sementoi  
zirkoniatyösi  
helposti ja  
taloudellisesti

ivoclarvivadent.com

Making People Smile
Ivoclar Vivadent AB
Annu Leppisaari Puh: 040 589 88 39

  Helppo käsiteltävyys ja  
nopea ylimäärien poisto

     Luotettavaa ja  
kustannustehokasta sementointia

24 Marras-joulukuun EXTRA   |  2021  |   HAMMASVÄLINE   |

Ultradent 

Taipuisa, kanyyli ruostumatonta terästä. Luer Lock-kiinnitys 

Värikoodattu. Stoppari valmiina. Saatavana pituudet 

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

Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl. 

  3 + 1
Osta valintasi mukaan 4 pakkausta  

NaviTip -kärkiä 50 kpl/pkt, saat niistä 

yhden edullisimman veloituksetta.

34417 Navitip 29 G, 17 mm, valkoinen, 50 kpl

34418 NaviTip 29 G, 21 mm, keltainen, 50 kpl

34419 NaviTip 29 G, 25 mm, vaaleansininen, 50 kpl

34420 NaviTip 29 G, 27 mm, vaaleanvihreä, 50 kpl

36568 NaviTip 29 G, 25 mm, tummansininen, 50 kpl

36569 NaviTip 30 G, 17 mm, tummanvihreä, 50 kpl

02631 Sideport 31 G, 21 mm, 50 kpl 



Optimoi endodonttinen hoitosi! Haastavat potilastapaukset?

Surefil oneTM

Self-Adhesive Composite Hybrid

Surefil One on uusi paikkamateriaali Dentsply Sironalta. 
Surefil One antaa hammaslääkärille enemmän vaihtoehtoja haastavien  
kliinisten tilanteiden hoitamiseen. Tilanteisiin, kun haluat lopullisen  
täytteen nopeasti paikoilleen, esim. kun kaviteetin eristäminen on  
vaikeaa tai kun potilas ei ko-operoi.
Yhtä helppo kuin lasi-ionomeeri – yhtä kestävä kuin yhdistelmämuovi.

Erinomainen kliinisesti haastaviin tilanteisiin.

• Itsestään sidostuva – ei etsausta tai sidostusta

• Kaksoiskovetteinen – rajoittamaton kerrospaksuus

• Kestävä kuten yhdistelmämuovi – myös taka-alueen purennassa 

• Valokovetteinen - voit muotoilla ja kiillottaa heti

• Vapauttaa fluoria

 

 KAMPANJA:  

Osta 4 refilliä -saat 

1 annostelijan veloituksetta

WaveOne® Gold Glider 
• Tee liukupolku vaivattomasti       

Kunnioittaa kanavan luonnollista anatomiaa       

• Parantaa potilasturvallisuutta                          
Viilassa on parannettu joustavuus ja pienempi metallin 

väsyminen               

• Steriili, kertakäyttöinen ja valmis käytettäväksi     

Vähentää katkeamisriskiä ja ristikontaminaation vaaraa

Huuhtelukärki 
• Pehmeää ja joustavaa polymeeria joka myötäilee  

kanavan anatomiaa

• 30 G neula suljetulla kärjellä turvalliseen huuhteluun 

• Sivuista auki oleva kärki tehokkaaseen huuhteluun

• Luer-lock kiinnitys
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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.

Tilaukset asiakaspalvelusta p. 010 588 6100



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 muuttumattomana kerrasta  toiseen. 

Pro Thin-instrumentit sopivat erinomaisesti syviin ja ahtaisiin ientaskuihin sekä tiukkoihin hammasväleihin.

Implant  Instruments kit
Golden Eagle kit 
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instrumentit XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle
Tunnetusti teroitusvapaat ja kestävät instrumentit

Golden Eagle kit 6 

Golden Eagle Kit  AE GEK XP X | Tuotenro 39646

AE SET XP X | Sirppi Eagle Talon etualueelle

AE SEC XP X | Sirppi Eagle Claw taka-alueelle

Golden Eagle Kit 6   AE GEK 6 XP X | Tuotenro 31267

AE S BJ XP X | Black Jack

AE S M23 XP X | M23  
Anterior & posterior

204S    Anterior

AE II 204S X  | Tuotenro 39667

Nebraska 128/Langer 5    Anterior

AE II N128-L5 X  | Tuotenro 39670

 Barnhart 5-6

 AE II B5-6 X  | Tuotenro 39668

 Posterior

 Langer 3-4

 AE II L3-4 X  |  | Tuotenro 39669

 Posterior

Kyreteissä on kevyt EagleLite™-varsi, joka 

vähentää käden väsymistä ja tekee siitä 

suositun hammaslääkäreiden ja suuhygie-

nistien keskuudessa. Pakkauksessa neljä 

erilaista implantti-kyrettiä. 

Instrumentit on pakattu muovikasettiin.  



Kärkiholkit suojaavat instrumentteja 

ja estävät niiden tunkeutumisen 

sterilointipakkauksen lävitse. 

Ehkäisevät tehokkaasti 

pistotapaturmia. 
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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

guttaperkkainstrumentit
302921  Guttaperkan poistoinstrumentti Y-A, 1 kpl

302922  Guttaperkan poistoinstrumentti V-O, 1 kpl

erityisinstrumentit
Eristysinstrumentti eristysaineen tai ohuen alustäytemateriaalin 

vientiin dentiinipinnoille. Kärki voidaan taivuttaa haluttuun muo-

toon, jotta päästään helpommin vaikeapääsyisille alueille. 

Ergonominen silikonivarsi. Valmistusmateriaali: ruostumaton 

teräs.

302925   Erityisinstrumentti 29H-30H, 1 kpl

302927   Erityisinstrumentti 30-34,taivutettava, 1 kpl 

302928   Erityisinstrumentti 30H-34H, jäykkä, 1 kpl

Silikonimatto 
instrumenteille   
Autoklavoitava silikonimatto instrumenteille. 

Maton silikoninystyt pitävät instrumentit hyvin paikoillaan. 

Nystyjen väli 0,8 cm ja 1 cm. 

302893 Silikonimatto instrumenteille, koko 28 x 18 cm, 1 kpl

Uutta!Uutta!

302925

302927

302928

Instrumenttien kärkisuojat
Suojaavat instrumentteja steriloinnin, varastoinnin 

ja käsittelyn aikana. Ei sisällä lateksia. 

302366  Kärkiholkki 16 mm  15,9 x 25,4 mm (L x P), 100 kpl

302365 Kärkiholkki 9,5 mm, 9,5 x 25,4 mm (L x P), 100 kpl 

 

Instrumenttien suojaholkit
Universaali suojaholkki instrumenteille ja kärjille. 

Autoklavoitava. Koot: 2,5x28 mm ja 4,0x2,8 mm.  

301840  Suojaholkki Protecto-Tip 2,5 x 28 mm, 10 kpl

301841  Suojaholkki Protecto-Tip 4,0 x 28 mm, 10 kpl

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

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 



LMSharpDiamond™  
TEROITUSVAPAA PINNOITE
LM Sharp DiamondTM -instrumentit on valmistettu erikoislujasta metalliseoksesta,
jonka kulutuskestävyyttä on tehostettu sitä suojaavalla mikrokalvopinnoitteella.
Instrumentit sopivat hyvin kaikenlaiseen depurointiin. Ne säilyttävät alkuperäisen
toimivuutensa, kokonsa ja muotonsa koko käyttöikänsä ajan.

LM Sharp DiamondTM -valikoimassa on neljä uutta instrumenttia!  

Gracey 9/10 SD
- Molaarien bukkaali- ja linguaalipinnoille  
 horisontaalitekniikalla

LMErgoSense®

LM 209-210SD ES

UUTUUS

Gracey 15/16 SD
- Molaarien mesiaalipinnoille

-  Ulottuvuutta parantaa terän varsi, joka on       
    voimakkaammin taivutettu kuin Gracey 11/12:ssa
 

LMErgoSense®

LM 245-246SD ES

UUTUUS

Gracey 17/18 SD
- Molaarien distaalipinnoille

-  Ulottuvuutta parantaa terän varsi, joka on 

    voimakkaammin taivutettu kuin Gracey 13/14:ssa

LMErgoSense®

LM 247-248SD ES

UUTUUS
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Sirppi LM204S SD
-  Sirppi, jossa on voimakkaasti taivutettu varsi 
   ja erityisen siro työosa.

LMErgoSense®

LM 303-304SD ES

UUTUUS

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

Lue lisää  
www.lm-dental.com/ 
sharpdiamond
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#3#2#1#0

®

TrollByte Kimera GC on kaikki mitä tarvitset - yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien 
sensorimerkkien kanssa.
Yksiosainen muotoilu - täydellinen istuvuus. Jäykkä varsi ja pehmeä, säädettävä kynsi takaavat 
täydellisen istuvuuden sensorille.
Aikaa säästävä - yksiosainen, ei vaadi asennusta ja vain kolme erilaista, värikoodattua pidikettä 
kaikenlaisten kuvien ottamiseen.

Täydellinen istuvuus sensorille TrollByte Kimera GC: n kanssa.
Valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta
Täysin autoklavoitava
Yksiosainen pidike - asennusta ei tarvita

TrollBag PSP Ultra Soft - kun potilaan mukavuudella on merkitystä.
Erittäin pehmeä suoja kuvalevyille.

Potilasmukavuuden korostaminen voi parantaa potilaiden kokemusta röntgentoimenpiteistä.
Potilaat kiinnittävät tähän huomiota, mikä hyödyttää klinikkaa monin tavoin.

Saatavilla koot:

TrollByte Lynx on pidike kuvalevyille.
Se on tehty yhdestä kappaleesta, kestävä ja 
helppokäyttöinen.
Olemme tehneet pidikkeen hyvin ohueksi 
vähentääksemme jälkiä röntgenkuvassa.

• Värikoodattu kuvatypin mukaan
• Kaksi kokoa  # 1 ja #2 , koko merkitty 

pidikkeeseen
• Tarvitaan vain kaksi pidikettä, joilla voidaan ottaa 

kaikki tarvittavat kuvat
• Autoklavoitavia kesäviä

Lynx

8302-2021-09_TrollByte_KimeraGC_PSP_TrollBag_SupersoftPSP_Hammasväline_297,5x210mm_FI_v2.indd   18302-2021-09_TrollByte_KimeraGC_PSP_TrollBag_SupersoftPSP_Hammasväline_297,5x210mm_FI_v2.indd   1 2021-10-01   17:59:252021-10-01   17:59:25

3 + 1* 3 + 1*

3 + 1*

*Osta valintasi mukaan 4 tuotetta, saat niistä edullisimman 
veloituksetta. Tilaukset asiakaspalvelusta p. 010 588 6100.

Tilaukset asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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302970   ProphyCare HAp, 60 g

4 + 1

Uutta!

Opalescence  
hammastahna 
Vaalentava hammastahna herkille hampaille. Sisältää 

natriumfluoridin lisäksi kaliumnitraattia, joka vähentää 

vihlonnan vaikutuksia tehokkaasti. Ainutlaatuinen koostumus 

maksimoi fluoridin sitoutumisen kiilteeseen poistaen samalla 

pinnallisia värjäymiä ja luovuttaa fluoria 4,8 kertaa enemmän 

verrattuna muihin vastaaviin fluorihammastahnoihin.

33164 Opalescence Sensitivity hammastahna, 100 ml

80668  Opalescence hammastahna, 100 ml 

33165 Opalescence Sensitivity, hammastahna, 20 ml

89501  Opalescence, hammastahna, 20 ml  

Osta valintasi mukaan 

4 tukkupakkausta (12 x 100 ml  tai 24 x 20 ml) 

Opalescence hammastahnaa,  saat niistä 

yhden edullisimman veloituksetta.

3 + 1
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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.

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET 

ASIAKASPALVELUSTAMME 

p. 010 588 6100

 
TARJOUS* 
Osta 1 POLA Light -pakkaus, saat  
POLA Luminate valkaisusiveltimen 
kaupan päälle.
*Ei voi yhdistää messutarjoukseen 2+1!

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

+

Tilaukset asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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Green Line  tuotteet   |    vastaanottosi      ja  ympäristösi hyväksi

>  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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3,50 e
*2,82 e

Green Line  tuotteet   |    vastaanottosi      ja  ympäristösi hyväksi

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 ku-

dosystävällinen 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 

luonnonlähteistä. Tarjottimessa on paikat 10:lle instrumentille,  

3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle  

tai fluorille. Mitat: 28 x 18 cm.

37103 Tarjotin Bio-Tray, 100 kpl

37102 Muovipikari Bio-Cup, 20 cl, 50 kpl 

BioBag
Jätepussi
Täysin kompostoituvat biopussit, jotka   

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

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100

33,60 e
*27,10 e
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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. 

OsteoBiol GTO  
Asteittain hajoava ja erittäin osteokonduktiivinen luukorvike. 

Rakeiden sisältämä kollageeni edesauttaa verihyytymän 

kehittymistä ja sitä seuraavaa luusolujen korjaus- ja 

rakennusvaiheen toimintaa. Erinomainen uudisluun 

muodostuminen ja volyymiltaan riittävän siirteen 

syntyminen.Luutumisen jälkeen implantointi on turvallista. 

301241 GTO Bone Mix, ruisku, 0,5 cc

301242  GTO Bone Mix, ruisku, 2,0 cc

OsteoBiol Evolution
Reseboituva kalvo kestävästä kollageenisäikeistöstä
Kalvo on valmistettu hevosen mesenkymaalisesta 

kudoksesta ja on täysin resorboituva. Rakenteeltaan se on 

tiheää, korkealaatuista ja kestävää kollageenisäikeistöä.

Kalvo mahdollistaa: maksimaalisen adaptaation luu- ja 

pehmytkudoksiin, helpon ja varman ommeltavuuden 

lähikudoksiin, parhaan kalvo-luu ja kalvo-periostirajapinnan 

sekä hyvän stabiliteetin ja kalvonalaisen siirteen suojan. 

Kalvoa 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

OsteoBiol mp3 
Esikostutettu, kollagenoitu, heterologinen kortikaali-
hohkaluun seos käyttövalmiissa ruiskussa.
mp3 sisältää vaiheittain resorboituvia luurakenteita, jotka on 

sekoitettu kollageenigeeliin. Heti käyttövalmiissa ruiskuissa 

oleva tuote mahdollistaa helpon annostelun ilman kostutusta ja 

ylimääräisiä käsittelyvaiheita, mikä vähentää infektioriskiä. 

Pääkäyttötarkoitus on lateraalinen sinus lift, jonka yhteydessä 

suositellaan Evolution-kalvoa. Myös alveoliharjanteiden levey-

den, korkeuden ja horisontaalinen luun lisääminen on mahdol-

lista mp3:lla 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

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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JOHDANTO

Hammasimplanttien käyttö puuttuvien hampaiden korvaamiseksi 

kiinteällä protetiikalla on tullut tavanomaiseksi hoidoksi hammas-

lääketieteessä. 

Maxillan taka-alueen implanttihoitoihin liittyy kuitenkin sekä 

kirurgisia että proteettisia haasteita alveoliluun resorption ja pos-

kionteloiden laajenemisen vuoksi. Maxillan luu on myös pääosin 

hohkaluuta ja se on tiheydeltään heikointa leukojen alueella. 

Luupuutoksen kompensointiin ja luun kasvattamiseen on kehitetty 

useita eri tekniikoita.

Maxillan sinuslifti hoitomuotona tuli tunnetuksi jo 1980-luvulla. 

Vähäinen komplikaatioriski, ennustettavuus ja korkea implanttien 

onnistumisprosentti krestan paksuudesta riippumatta on hyvin 

dokumentoitu (1). 

Harjanteen vähäinen – keskivaikea levitys GBR:llä (Guided Bone 

Regenration) mahdollistaa luurakenteiden korjaamisen keinoluulla 

ja sitä stabiloivien kalvojen avulla. 

Sinuslifti yhdistettynä harjanteen GBR.ään antaa implanteille 

ennusteen hyvästä keskinkertaiseen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata eri leikkaustekniikoiden 

käyttöä, biomateriaalien oikeaoppista käyttöä ja pehmytkudosten 

käsittelyä. Lisäksi tavoiteena oli tutkia kahden keinoluun OsteoBiol 

GTO ja OsteoBiol MP3 (Tecnoss, Giaveno, Italy) volumetrisiä muu-

toksia ajan funktiona. 

Potilas 1: Sinuslifti ja viivästetty implantointi. 

Viisikymmentävuotias nainen saapui Lake Como Instituuttiin 

yläleuan implanttihoitoon. Potilas hyväksyi hoitosuunnitelman klii-

nisen ja radiologisen tutkimuksen jälkeen. Maxillan jäännösham-

paisto todettiin menetetyksi (kuva 1).

Potilas päätyi yläleuan implanttikantoiseen siltaan. Kirurginen 

tehtiin neljässä vaiheessa. Ensimmäisenä jäännöshampaiston 

saneeraus, toisena bilateraaliset sinusliftit ja horisontaalisen 

luuaugmentaation ensimmäinen vaihe, kolmantena implanttien 

asennus ja luuaugmentaation toinen vaihe, ja viimeisenä implant-

tien paljastus ja pehmytkudosten käsittely. 

L. Lo Faro, F. Giachi; Lecturer Lake Como Institute, Private practice in Milan, Italy

Tiziano Testori ; IRCCS Orthopedic Institute Galeazzi, Dental Clinic (Dean: Luca Francetti MD, DDS), Section of Implant Dentistry 

and Oral Rehabilitation (Head: Tiziano Testori MD, DDS, FICD), Milan, Italy.

Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy.

Adjunct Clinical Associate Professor, Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan, School of Dentistry.

Poistojen jälkeen potilas sai kokoproteesin käyttöön neljäksi kuu-

kaudeksi paranemisen ajaksi.

Ennen bilateraalisia sinusliftejä tehtiin uusi kliininen ja radiologi-

nen tutkimus kirurgisen toimenpiteen haastavuuden arvionniksi.  

>>

Maxillary sinus surgery, horizontal bone augmentation 
and soft tissue management utilizing collagenated xenograft: 
Case reports with graft volumetric evaluation.
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Paikallispuudutuksen jälkeen kahdella krestaa pitkin olevalla 

viillolla ja kulmahampaan ja tuberin kohdalta olevilla bukkaali-

silla vapauttavilla viilloilla aukaistiin sinusalueet full-thickness 

flapleikkauksin. Lateraaliset avaukset tehtiin varoen piezolla eri 

kärkiä käyttäen sinuskalvoa rikkomatta. Kalvo kohotettiin siihen 

tarkoitetuilla käsi-instrumenteilla. Kalvon korkeus pidettiin yllä 

tuberalueelle työnnetyllä kollageenipumpulilla. Leikkausalueen 

vaskularisaatiota parannettiin reijittämällä luuta.   

Oikean puoleinen avausontelo täytettiin muovailtavalla hetoro-

logisella kollageenipitoisella keinoluulla (OsteoBiol GTO, Tecnoss, 

Giaveno, Italy) ja vasen puoli esikostetulla kollageenipitoisella 

heterologisella keinoluulla (OsteoBiol MP3, Tecnoss, Giaveno, Italy). 

Molemmin puolin keinoluu pakattiin. 

Avausten yläreunaan bukkaaliluuhun miniruuveilla kiinnitettiin 

kollageenikalvot (OsteoBiol Evolution, Tecnoss, Giaveno, Italy), 

jonka jälkeen lisättiin ensimmäinen kerros GTO:ta bukkaalisesti 

horisontaalisen puutoksen korjaamiseksi.  Krestan uusi morfologia 

mitattiin ja kollageenikavo käännettiin palatinaalisen fläpin alle ja 

suljettiin ompelein.  

Krestan luun ohuuden takia implanttien asetusta lykättiin kolmen 

kuukauden päähän. CBCT-tutkimuksessa arvioitiin augmentatiot 

ja tehtiin kaksi lähtötason mittausta molemmin puolin bio-ma-

teriaalien volymetristen muutosten arvioimiseksi ajan funktiona. 

Kolme kuukautta sinuslifteistä potilas saapui implanttileikkaus-

een, jota jouduttiin kuitenkin siirtämään potilaan yleisterveyden 

ongelmien vuoksi toiset 3 kuukautta, jolloin tehtiin vielä uusi 

CBCT-tutkimus volumetristä tutkimusta ja hoidon suunnitelua 

varten (Kuva 4).  

Fläp-leikkauksessa paljastettiin luu ja arvioitiin ensimmäisen aug-

mentation tulos molemmilta puolin ja asetettiin yhteensä kahdek-

san implanttia. Keinoluun toinen bukkaalinen lisäys tehtiin GTO:lla, 

jonka erityisominaisuus on sen muotoiltavuus. Käsittely on helppoa 

ja graftin granulat pysyvät tiivisti yhdessä operaation aikana (Kuva 

5). GTO peitettiin lopuksi Evolution-kalvolla ennen ompelua. 

Neljän kuukauden luutumisvaiheen jälkeen tehtiin CBCT potilaalle 

ja tehtiin implanttien paljastusleikkaus. Implanttien luutumi-

sen jälkeen paljastusleikkauksen tavoitteena oli luoda riittävä 

keratinisoituneen ikenen valli bukkaalisesti. Tässä tapauksessa 

keratinoitunut ien siirrettin harjanteen palatinaali puolelta vesti- 

bulan puolelle – partial thickness flap -tekniikkaa käyttäen. Imp-

lanttien peittoruuvit vaihdettiin paranemisjatkeisiin ja flapin 

koko keratinisoitunut ienosa ommeltiin paranemisjatkeiden 

bukkaalipuolelle. Palatinaalipuolen avaus jätettiin paranemaan 

arpeutumalla (Kuva 6). 

Kahdeksan viikkoa myöhemmin kudosten täydellisen paranemisen 

jälkeen otettiin jäljennökset ja potilas sai väliaikaisen sillan käyt-

töönsä neljäksi kuukaudeksi (Kuva 7) ennen lopullisiä jäljennöksiä 

ja lopullista siltaa. 

Kliininen tulos 

Ennen implanttien paljastusleikkausta tehty CBCT osoitti imp-

lanntien tarkan sijainnin ja poskiontelon uuden pohjan korkeuden. 

Korkeuden lisäämiseksi tehty augmentaatio ja implantoinnit olivat 

onnistuneet. Merkkejä tulehduksesta ei havaittu, eikä potilaan 

kokemusta kivusta.

2 54

3



39|  HAMMASVÄLINE  |  2021  |  Marras-joulukuun EXTRA

Yhtäläiset hyvät tulokset voitiin todeta röntgenlogisessa arvioin-

nissa ajan ja käytetyn biomateriaalin funktiona.  Augmentoitujen 

sinusten korkeudet laskivat yhtäläisesti (Taulukko 1). 

On huomattavaa, että luun muotoutuminen jatkui edelleen 

implantin asettamisen jälkeen. CBCT-tutkimus osoitti, että 10 

kuukauden paranenmisjakson aikana volymetrinen vähentymä 

oli 55 % (Taulukko 1).

Molemmat biomateriaalit toimivat hyvin krestan luukorkeuden 

kohottamisessa sinuksessa ja GTO vielä lisäksi krestan leveyden li-

säämisessä. Uudisluun morfologia näillä biomateriaaleilla muistut-

taa hyvin pitkälle luonnollista luuta ja niiden erottaminen toisistaan 

on vaikeaa. Huomattakoon vielä, että GTO:n resorboituminen 

MP3:een on on hieman suurempaa, joka liittyy GTO:n korkeampaan 

kollageenipitoisuuteen. 

Kirjallisuus

 Del Fabbro M, Testori T, Francetti L, Weinstain R. Systematic 

review of survival rates for im-plants placed in the grafted 

maxillary sinus. Int J Periodontics Restorative Dent. 2004 

Dec;24(6):565-77.

 Testori T, Tavelli T, Yu S, Scaini R, Darnahal A, Wallace S, 

Wang H.  Maxillary sinus eleva-tion difficulty score with 

lateral wall technique. Int J Oral Maxillofac Implants. May/

Jun 2020;35(3):631-638.

. Testori T, Yu S, Tavelli L, Wang H. Perforation risk assess-

ment in maxillary sinus augmenta-tion with lateral wall 

technique. Int J Periodontics Restorative Dent. May/Jun 

2020;40(3):373-380.
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Loppupäätelmä 

Atrofioituneen maxillan täydellinen rekonstruktio saadaan aikai-

seksi GBR-tekniikalla sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti 

käytettäessä kollageenipohjaisia luukorvikkeita (OsteoBiol GTO, 

Tecnoss, Giaveno, Italy) ja (OsteoBiol, MP3, Giaveno, Italy). Kyseis-

ten luukorvikeiden tuloksena luun morfologia muistuttaa hyvin 

lähelle luonnollisen luun tilannetta implanttien ympärillä. Tämän 

tapausselostuksen perusteella näyttäisi, että optimaalisin aika 

implanttien asettamiseen olisi neljä kuukautta sinusliftistä, jolloin 

augmentation resorptio on vielä vähäistä.

Onnistuneen hoidon edellytyksenä on hyvä kokemus ja koulutus 

kova- ja pehmykudosten käsittelystä. 
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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!

Säilytyslaatikko suunsuojille 
Kirkas muovinen säilytyslaatikko. 

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

31276 Säilytyslaatikko Premium Plus,  kirkas, 1 kpl

Intco Nitril 
Kertakäyttöinen, sininen nitriilikäsine lääketieteen -ja terveydenhuollon 

ammattilaisten käyttöön. Erinomaisesti istuva, täysin lateksiton ja puuteri-

ton tutkimuskäsine. Tutkimuskäsineet ovat CE-merkittyjä ja tehdaspuhtai-

ta. EN 455 ja EN 374 standardien vaatimusten mukaisia.

302980  Intco Nitril S, 100 kpl

302981 Intco Nitril M, 100 kpl

302982 Intco Nitril L, 100 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 %)

Oromed Gel
Laajavaikutteinen, kirkas käsien 

desinfiointigeeli. Kuivuu 

nopeasti, miellyttävä käyttää.

301497 Oromed Gel 100 ml 

   
TARJOUS! 

   Erikoishinta 2,50 e/pull0 (*2,02 e)

Antibac wipes
Pyyhintäliinat näytölle ja näppäimistölle. 

Yksittäispakatut.

301917  Antibac Touchscreen Wipes, Kiilto, 95 kpl

301918  Antibac Keyboard Wipes, Kiilto, 80 kpl

IsoDent vastaanoton  suuvesi
Vetyperoksidipohjainen suuvesi, inaktivoi syljen mikrobikuormaa, 

myös 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

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

Bio suojapussit 
Kertakäyttöiset suojapussit. OXO-biohajoavat suojapussit valmistetaan 

polypropeenista (PP). Biopohjainen raaka-aine on biologisesti hajoa-

va ja muuttuu mikro-organismien toimesta hiilidioksidiksi, vedeksi ja 

biomassaksi.

Bio suojapussi pc-hiirelle
Universaali koko sopii johdolliselle sekä johdottomalle hiirelle.  

302890 Bio suojapussi PC-hiirelle, 15 x 8,5 cm, 500 kpl

Bio suojapussit ilma- ja vesiruiskuille, käsikappaleille 

Kertakäyttöinen suojapussi ilma-vesiruiskuille 

(ADEC, Quint, Forest) sekä teho- ja syljenimun käsikappaleille. 

Suojapussin yläreunassa on valmiiksi leikattu aukko. 

302892 Bio suojapussi ilma- ja vesiruiskuille, 26 x 6,5 cm, 500 kpl

Kertakäyttöinen suojapussi ilma-vesiruiskuille (Luzzani), 

käsikappaleille ja ultraäänilaitteen käsikappaleille.  

302891 Bio suojapussi ilma- ja vesiruiskuille, 

 käsikappaleille, 22 x 4 cm,  500 kpl
 

Bio suojat näppäimistölle 
301809  Näppäimistön suojakalvo Bio, 500 kpl

301915  Näppäimistön suojapussi Bio, Large, 250 kpl

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100



Oikomistuotemyynti p. 010 588 6600
Lisätietoja Mervi Lamminen,  p.  045 7820 3240
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oikomishoitoon  

41174  

Pururulla Chewies minttu
Puruttaja kalvohoitoihin. 

Mintunmakuinen.  

41270  

Kalvopihti gap maker AL-110 

Tekee 6 mm puoliympyrän kalvoon 

esim. nupeille.

41271  

Kalvopihti Droplet AL-111 
Tekee ienrajaan koukun muodon kumivedoille. 

Helpottaa myös potilasta kiskon asettamisessa.

41272  

Kalvopihti Parallel marker AL-112 

Horisontaalinen sisennys kalvoon yksittäisen 

hampaan torkkaamiseen, lisää retentiota.

41273  

Kalvopihti Perpendicular marker AL-113 
Vertikaalinen sisennys kalvoon, mahdol-

listaa yksittäisen hampaan roteerauksen.

41274  

IRP-mitta MK-00-01
Sisältää 6 eri mittaa: 0,1 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 

0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm. 

Autoklavoitavissa.

Kalvo-oikomiseen tarkoitetut instrumentit 

Uutta!

A-Line
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DAC Universal S
DEKO 260 

Tehokas instrumenttien huoltolaite, joka puhdistaa, öljyää 
sekä steriloi ja kuivaa kuusi instrumenttia vain 21 minuutissa. 

Laite säästää hoitohenkilökunnan aikaa ja pitää kulmakappaleet ja turbiinit hyvin 

huollettuina ja kunnossa. Vedensyöttö tapahtuu joko itse laitteen kahden litran säiliön 

kautta tai siihen voidaan liittää vesijohtoverkkoon kiinnitettävä automaattinen NitraDem 

vedenkäsittely-yksikkö jolloin käyttö on entistä sujuvampaa. 

Kulmakappale ja turbiini adaptereilla varustetun kannen lisäksi laitteeseen on saatavissa 

kansi, johon voidaan kiinnittää hammaskivenpoistajan käsikappaleet, kärjet sekä ruiskun osia. 

Laite tunnistaa käytettävän kannen ja käynnistää sille suunnitellun ohjelman automaattisesti.

DEKO 260:n suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjien työskentelyergonomiaan. 

Optimaalinen ovien avautumiskorkeus helpottaa kuorman lastaus- ja purkaustoimintoja, konetta ym-

päröivä äänieristys takaa hiljaisen käyntiäänen ja lämpöeristys pitää koneen pintalämpötilat alhaisina. 

DEKO 260 pesukoneissa on alan viimeisintä teknologiaa oleva ohjelmoitava PLC-ohjauslogiikka. 

Runko, ulkopaneelit ja pesutila ovat valmistetut ruostumattomasta teräksestä. 

Vakiovarusteina 2 liukuvaa pesutasoa, 3 pyörivää lapapesuria, prosessipiirturi, pohjassa ja katossa 

pyörivät pesurit. Saatavana on runsaasti lisävarusteita ja erityisesti hammashuollon tarpeisiin 

kehitettyjä koreja. 

Pesutilan mitat 510 (L) x 510 (S) x 485 (K) mm, ulkomitat 650 (L) x 625 (S) x 1850 (K) mm, paino 180 kg. 

Saatavana myös kuivaajalla varustettuna sekä läpiantomallisena.

Pesu- ja desinfektiokone, joka on täynnä laadukkaita yksityiskohtia 

Laitemyynti p. 010  588 6200
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Välinehuoltoon

Melatherm 10
Desinfioiva pesukone kuivaustoiminnolla

Mikä tekee MELAthermistä ainutlaatuisen?

Aktiivikuivatus
• Sisältää kuivauksen joka suojelee  instrumenttisi 

 ristiin kontaminaatiolta,  ruostumiselta ja  vahingoittumiselta

Integroitu dokumentointi
• CF-kortinlukija ja Ethernet-portti pesuprosessin luotettavaa 

dokumentointia varten

Pesukemikaalien annostelu
• Automaattinen nestemäisten pesuaineiden  annostelu

• Vakiovarusteena automaattisesti elvyttävä vedenpehmennin

Pesuaineet alasokkelissa
• Pesuainekanisterit on integroitu jalusta kaappiin 

– tilaa säästävä ja siisti ratkaisu.

• Koneen leveys 60 cm ja korkeus 82 cm, mahtuu 

pöytätason alle

Melag Vacuklav 44B+ Evolution
Uusi DRYtelligence-kuivaus!   Kuorman mukaan 

automaattisesti säätyvä kuivausaika. Nopeuttaa välinehuoltoa! 
Oikea valinta, kun haluat laatua ja tarkkuutta. 

• Automaattinen ovi ja selkeä värinäyttö ohjelmien valintaan

• Kammiotilavuus 22,6 litraa, tarjottimineen maksimi 9 kg instrumentteja  

ja maksimissaan 2,5 kg tekstiilejä 

•  Esi- ja jälkityhjiö, 5 käyttöohjelmaa, 2 testiohjelmaa 

• Ulkomitat: 45 x 50 x 68 cm

MELAstore-Tray ja -Box-tarjotinten

avulla hoidat kätevästi 

pesun + steriloinnin + instrumenttien 

säilytyksen käyttövalmiina. 

MELAstore-Tray: saat  12 x 
enemmän pesukoneeseen

MELAstore-Box: saat  4 x 
enemmän autoklaaviin

MELAstore-Tray 50    
MELAstore-Tray 100   

MELAstore-Box 100  

MELAstore-Box 200

MEtherm 50  |  Konepesuaine

Mieto, emäksinen pinta-aktiivisiin aineisiin ja entsyy-

meihin perustuva puhdistusaine (silikaattivapaa neste-

tiiviste). Annostus: 5–10 ml/l riippuen likaisuusasteesta. 

37261  MEtherm 50 -konepesuaine, 5 l

MEtherm 55  |  Neutralointiaine

Sitruunahappopohjainen neutralointiaine

puhdistus tuloksen optimoimiseksi MELAthermissa.  

Annostus: 1–2 ml / l. 

37262  MEtherm 55 -neutralointiaine, 5 l

MEtherm 61  |  Huuhteluaine

Huuhteluainetiiviste varmistamaan tahraton 

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

37263  MEtherm 61 -huuhteluaine, 940 ml

 

MEtherm-puhdistusaineet

Laitemyynti p. 010  588 6200



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 

E
R
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A

M
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N T U O K S U
MEtherm-puhdistusaineet
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179 e
*144,35 e

– 20 % 

ECS Ec Steam  
Indikaattoriliuskat

Väriä muuttava kemiallinen indikaattoriliuska. Indikaattori 

seuraa, että autoklaavin sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat 

olosuhteet (sterilointilämpötila ja aika) höyrysteriloinnin aikana.

32843 ECS Ec Steam, lk 4, liuska, 2 x 250 kpl

32846  ECS Ec Steam, lk 5, liuska, 250 kpl

32842 ECS Ec Prion, lk 6, liuska, 250 kpl  

 
ECS Bio-Check 
Itiöampulli

Biologinen indikaattori on suunniteltu 

valvomaan erityisesti esityhjiö-höyrysterilointi-

menetelmiä 121–134°C:ssa. 

32844  ECS Bio-Check, 20 kpl

ECS Helix test system kit  
Höyryntunkeutumiskykytesti

Testin tarkoituksena on valvoa höyryn tunkeutumista onteloita 

sisältäviin instrumentteihin ja välineisiin. Helix-testin avulla

todetaan, että ilma poistuu onteloisen kappaleen sisältä ja höyry 

pääsee tunkeutumaan tilalle. 

Helix-testi soveltuu ainoastaan onteloisten instrumenttien tes-

taukseen, ei huokoisille kuormille. 

Soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisten autoklaavien kanssa.

302888 ECS Helix-testi, 250 kpl 

Glitter-eläimet
36301 Lelulajitelma 

 Glitter-eläimet, 96 kpl

Pyyhekumieläimet
36302 Lelulajitelma 

 Pyyhekumieläimet, 60 kpl

Liskot
36303 Lelulajitelma 

 Liskot, 100 kpl

Maatilan eläimet
36304 Lelulajitelma 

 Maatilan eläimet, 100 kpl

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai 
asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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OIVA Omavarasto   

Varasto-, inventaario- ja tilausjärjestelmä

OIVA on asiakkaan tarpeisiin mukautuva automatisoitu tilaus- ja 

varastonhallintajärjestelmä, jota tukee inventaarijärjestelmä.  

OIVA sopii kaikenkokoisille vastaanotoille – isoille ja pienille.

OIVAlla on jo monta tyytyväistä käyttäjää, koska  
>  se on helppo oppia, helppo hallita, kevyt käyttää 

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

Entä hyödyt sinun vastaanotollesi?
Kysy meiltä, niin kerromme lisää:

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

Nopeasti ja helposti käytössä.  

Järjestelmän oppii 3 minuutissa!

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

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

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

p. 043 826 7498 

Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212

Oikomistuotteet 010 588 6600
Mervi Lamminen, p. 045 7820 3240

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.

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  Kurssi ja tapahtumat sivujen alta:

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat 

Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja, webinaarit ...

4.–5.2.2022 |  Hotelli Clarion, Helsinki

CEREC Advanced – kiinteä protetiikka
2.–3.12.2021 | Espoo
Hammasväline Oy, Koulutustila 3. krs, Orionintie 5, 02200 Espoo 

>https://digitaldentin.fi/cerec-advanced/

Kaksipäiväinen kurssi (2 x 6 h), jossa osallistujat pääsevät suunnittelemaan yleisimmät tapaukset 

ohjattuna. Jokaiselle parille on oma tietokone käytössä. Suunnittelua täydennetään videoilla mate-

riaalin käsittelyn ja maalauksen osalta valmiiseen työhön asti. Maalausta ja materiaalien käsittelyä 

käydään läpi 3D-mikroskoopin välityksellä. 

Kurssi on suunnattu jo jonkin verran CEREC:llä työskenneille hammaslääkäreille 

(maksimiosallistujamäärä 18 hlöä).

• Päivitys uusiin materiaaleihin (mm. uudet LiSi-blokit, chairside zirconia),  

tekniikoihin ja työtapoihin

• Uudet ohjelmat (CEREC SW 5.2) ja laitteet (Primescan, Primemill)

• Kuinka saat kruunujen ja laminaattien suunnittelusta helppoa ja toistettavaa joka kerta

• Materiaalien tekninen käsittely, maalaus ja kiiltopoltto

• Etualueen estetiikka ja kruunujen/laminaattien muotojen suunnittelu

• Siltojen erityispiirteet, suunnittelu, tekninen työ ja materiaalit. Milloin kannattaa  

lähettää työ teknikolle?

Hinta: 799 e + 24% alv. Hinta sisältää koulutuksen, ruokailut ja välipalat

Ilmottautumiset ja kyselyt: info@digitaldentin.fi tai puhelimitse 

Ossi, p. 050 5454 359 tai Marko, p. 044 3740455

https://digitaldentin.fi/




