
 
Huhti-kesäkuun 
EXTRA                     2 • 2022

Valkaisu  &  profylaksia Tämän lehden tarjoukset ovat voimassa 1.4.–30.6.2022
ellei tarjousaikaa ole erikseen mainittu

Turvalliseen valkaisuun

SDI POLA Light  &  Luminate  |  s. 4
SDI POLA Office+  &  Rapid |  s. 5
Ultradent Opalescence Boost  &  GO |  s. 6–7

Bisco TheraCal PT  &  TheraCem Ca  |  s. 8
Top Dent |  uudet kiillottajat & instrumenttikasetit, s. 9
2Shape- & Onecurve  mini -viilat | Uutta! s. 10
Garrison Compo-tight 3d fusion  | s. 15

TePe Nova & Supreme  | hammasharjat, s. 18
Directa ProphyCare HAp |  s. 19 KLS Martin   | uutta oikomishoitoon,  s. 21

Suojatuotteet |  uutuuksia, s. 33–34
Metasys SK |  isoille pinnoille, s. 35
Laboratoriotarvikkeet & inLab  |  s. 36–37

Luentomatkoja ja juhlatunnelmia, s. 38

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

Varaa lippusi nettisivuillamme! 
Luvassa juhlavuoden parhaimmat

pe 11.11.2022  | Kaarle XII



2 Huhti-kesäkuun EXTRA   |  2022  |   HAMMASVÄLINE   |

 Huhti-kesäkuun EXTRA        Poimintoja  

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

Uudet ohuet Minit
2Shape mini 
OneCurve mini
Coltene Micro-Megan uudet ohuemmat juuri- 

hoidon viilat, jotka mm. säilyttävät perikervi-

kaalista dentiiniä ja poistavat minimaalisesti 

hammaskudosta. Lue lisää sivulta 10. 

Valkaisun ylläpitoon

Opalescence 

Ultradentin Opalescence hammastahna on 

vahvasti fluoripitoinen ja kirkastava tahna 

valkaisun ylläpitoon. Hyödynnä tarjous sivulla 7.

Uutta oikomiseen

KLS Martinin 

ortognaattiset ankkurilevyt ja ruuvit 

saatavana nyt Hammasvälineestä. 

Lisää sivulla 21. 

Juhlavuoden parhaimmat
pe 11.11.2022  | Kaarle XII

Juuret syvällä... 
 
Hammasväline juhlii tänä vuonna 85 vuottaan hammashoidon tuotteiden ja ratkaisujen toimittajana,  
ja yhä edelleen toimintamme tiivististyy  tavoitteeseen mahdollistaa suun ja terveydenhuollon 
ammattilaisille keskittyminen kannattavaan ja laadukkaaseen potilastyöhön. 

Tämä LUPAUS oli muotoiltu hieman toisin vuonna 1939 ilmestyneessä VÄLINE-lehdessä,  
mutta sisältö on sama*: ”Hammasväline Oy:hän on perustettu suomalaisen hammaslääkärikunnan 
yhteiseksi liikkeeksi, terveellisellä tavalla huolehtimaan ammattikuntamme taloudellisen tilan tukemisesta”. 

Hyvin hoidetun on helppo hymyillä  Keväisin teemana on esteettinen hoito ja valkaisu. 

Sekä kotihoitoon että vastaanottovalkaisuun valikoimastamme löytyvät huippubrändit, mm.  

SDI POLA-tuoteperhe (s. 3–5) ja Ultradentin Opalescence-tuoteperhe (s. 6–7) sekä FGM:n valkaisutuotteet.

Uutta juurihoitoon - MINI-viilat! Coltene Micro-Megan juurihoitojärjestelmän uudet 2Shape MINI 

ja OneCurve MINI -juurihoitoneulat  (s. 10) ja niihin sopivat MINI guttaperkkanastat ovat saatavana 

1.4.2022 lähtien. Aiemmat versiot näistä tuotteista poistuvat sitä mukaa kun ne loppuvat varastosta.

Testaa ja tutustu! Oikomishoitoon saatavilla nyt myös KLS Martinin ankkurilevyt ja ruuvit (s. 21).  

Aina ajankohtaiset! Olemme saaneet valikoimaamme uusia suojatuotteita, lisää sivuilla 33–34.

Haluaisitko kokeilla CERECin Prime-pakettia vastaanotollasi hyvin opastuksin ja veloituksetta 

parin viikon ajan? Soita Nikolle, p. 050 310 8611 tai Aarolle, p. 045 7881 4299. 

Yhteistyöterveisin 

HAMMASVÄLINEEN TIIMI Varmista 

bilelippusi 

ajoissa! 

Lipunmyynti netissä: www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

* Suora lainaus maaliskuussa 1939 ilmestyneestä Hammasvälineen ensimmäisestä 
VÄLINE-lehdestä, joka  löytyy PDF-tiedostona kotisivuiltamme 
> https://www.hammasvaline.fi/yritys/juuret_suomalaisessa_hammashoidossa
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Juhlavuoden erikoistarjoukset

Pola Light
Osta 2 kpl tehokasta LED-valollista POLA LIGHT 
-valkaisupakkausta, saat lisäksi 1 pakkauksen 
kaupan päälle!

TARJOUSHINTA 85 e/pakkaus

302594 POLA LIGHT LED-valollinen valkaisupakkaus.

Pakkauksessa on 4 ruiskua POLA Day 6 % -valkaisugeeliä,  

LED-valollinen valkaisulusikka sekä selkeät ohjeet. 

Lue lisää seuraavalta sivulta!

Tämä tarjous on voimassa 30.6.2022 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää! Tämä tarjous on voimassa 30.6.2022 asti.

ErisanPro 
käsidesi
Osta 2 pumppupulloa 
Erisan Pro käsidesiä 500 ml, 
saat niistä toisen veloituksetta 
kaupan päälle! 
 
Hyvää käsihygieniaa vaativaan toimintaan 

kehitetty desinfektiohuuhde Erisan Pro käsidesi 

ammattikäyttöön. Kevyesti geelimäinen, 

etanolipohjainen käsihuuhde soveltuu usein 

toistuvaan käyttöön ja herkälle iholle. 

Hygieeniseen ja kirurgiseen käsihygieniaan. 

90049  ERISAN PRO käsidesi, 

desinfektiohuuhde, pumppupullo, 500 ml

2 + 1
1 + 1

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

302594 POLA LIGHT, pakkauksessa 4 ruiskua POLA Day 6 % -valkaisugeeliä, 
LED-valollinen valkaisulusikka, ohjeet 

UUTTA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET 

ASIAKASPALVELUSTAMME 

p. 010 588 6100

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

2 + 1 2 + 1
TARJOUSHINTA 85 e/pakkaus
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UUTTA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

VASTAANOTTO-
KÄYTTÖÖN 

Valkaisugeeli, joka 
valkaisee hampaat 45 minuutissa.
 
6 % VETYPEROKSIDI 

ERINOMAINEN KÄSITELLÄ JA NOPEA POISTAA 

SININEN GEELI ON HELPPO JA NOPEA APPLIKOIDA

HELLÄVARAINEN – YLIHERKKYYTTÄ VÄHENTÄVIÄ 

OMINAISUUKSIA

VAPAUTTAA FLUORIDIAVAHVISTAEN HAMMASTA

OSTA 2 pakkausta POLA Rapid 6%, 
saat lisäksi yhden pakkauksen 

1.  Määrittele ja merkitse muistiin hampaan sävy ennen käsittelyä, pakkauksessa mukana 

olevan Pola-värikartan avulla.

2.  Pese hampaat VAIN jauhepohjaisella hohkakivellä.

3.  Aseta poskien levittäjä paikoilleen ja sivele huulille vaseliinia.

4.  Kuivaa hampaat ja levitä Gingival Barrier -valmistetta kummallekin kaarelle, jonkin 

verran myös kiilteelle ja hampaiden väleihin.

5.  Valokoveta heiluvin liikkein 10–20 sekunnin ajan.

6.  Kiinnitä sekoituskärki ruiskuun. Pitele ruiskua loitolla potilaasta. Annostele pieni määrä 

geeliä sekoituslehtiölle, kunnes ruiskusta tuleva geeli näyttää tasalaatuiselta.

7.  Levitä ohut kerros geeliä suoraan kaikille käsiteltäville hampaille. Älä nosta kärkeä  

hampaasta toiselle siirryttäessä. Älä pysäytä liikettä.

8.  Jätä geeli paikoilleen 8 minuutiksi. 

9.  Ime pois imukärjen avulla. Huom! Hampaan pintaan jää jonkin verran geeliä.

10.  Toista vaiheet 7–9 kolme kertaa (mahdollisesti jopa neljä kertaa).

11.  Ime ja pese geeli pois viimeisen levityksen jälkeen. Pese ja käytä imua.

12.  Poista Gingival Barrier nostamalla sitä toisesta päästä.

13.  Merkitse lopullinen sävy muistiin.

Huom. Pola Office+ 37.5% -valmiste on tarkoitettu vain hammas-
huollon ammattilaisten käyttöön, se ei sovi käytettäväksi kotona. 
Gingival Barrier on yhteensopiva ainoastaan 
Pola Office+ 37.5%- ja Pola Professional -tuotteiden kanssa.
Lue lisää osoitteessa www.polawhite.com.au

HELPPO, TEHOKAS 
POLA OFFICE+ 37.5% HP
VASTAANOTTOKÄYTTÖÖN 

Pola Office+ 37,5 % vetyperoksidi. Nopea valkaisujärjestelmä, joka vaatii vain 

kolme 8 minuutin käsittelykertaa ja koko käsittely vie alle 30 minuuttia. Koska 

vastaanotolla kuluu vähemmän aikaa, toimenpide on potilaalle  miellyttävämpi 

ja hammaslääkärille tuottavampi ja kannattavampi.

Sisäänrakennettu herkkyyttä vähentävä järjestelmä.

Pola Office+ on kehitetty suojaamaan herkkiä hampaan hermoja ja hermopäät-

teitä Pola Desensitizing Technology (PDT) -järjestelmän avulla.

pH-arvo on neutraali,  ja PDT-järjestelmän ansiosta valkaiseva vaikutus kohdis-

tuu ainoastaan hampaisiin. Näin ärsytys, polttava tunne, kipu ja pitkäkestoiset 

vauriot ikenissä jäävät varsin vähäisiksi. Myös lyhyempi käsittelyaika vähentää 

osaltaan hankalaa oloa ja herkkyysoireita.

2 + 1
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Osta 3 kpl Opalescence™ Boost™ PF Intro Kit, saat neljännen veloituksetta.

3 + 1

3 + 1

Osta 3 Ultra-Etch IndiSpence -ruiskua, saat lisäksi yhden kaupan päälle.  

Ultra-Etch IndiSpence
35 % fosforihappogeeli 

Ihanteellinen viskositeetti, joka helpottaa tarkkaa applikointia.

70437  Ultra-Etch IndiSpence, 30 ml

Opalescence Boost PF Intro Kit
Tehovalkaisuaine vastaanotoille. 40 % vetyperoksidi

Opalescence Boost -valkaisugeeli sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia. 

Selkeästi näkyvä tuote on helppo poistaa kokonaan. Tarkka annostelu. 

Tehokas valkaisu – ilman valoa! Sekoitus ruiskusta ruiskuun vastaanotolla 

takaa poikkeuksellisen vahvuuden.

Kaksi tai kolme 20 minuutin käyttökertaa, enimmäishoitoaika 40–60 minuuttia, 

enintään 3 applikointia yhdellä hoitokäynnillä.  

303163  Opalescence Boost PF intro kit sisältää 

4 kpl 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator -ruiskua

2 kpl 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green -ruiskua

2 kpl IsoBlock-purublokkeja

2 kpl värisävykortteja

2 kpl Ultradent Luer -vakuumiadapteja

2 kpl SST -kirurgisia imukärkiä ja 20 kpl Black Mini™-kärkiä

Tarjous voimassa 1.3.–30.4.2022

Tarjous voimassa 1.3.–30.4.2022

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



302142  Umbrella, retraktori, medium, 5 kpl    302143  Umbrella, retraktori, medium, 20 kpl
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66 e
*53,26 e Opalescence

Vaalentava hammastahna, jonka ainutlaatuinen koostumus 

maksimoi fluoridin sitoutumisen kiilteeseen. Koostumuksensa ansiosta 

Opalescence-hammastahna luovuttaa fluoria 4,8 kertaa enemmän 

verrattuna muihin vastaaviin fluorihammastahnoihin. 

Tukkupakkaus 12 x 100 ml. 

Osta valintasi mukaan 4 tukkupakkausta (= 48 tuubia) 
hammastahnaa Opalescence 100 ml  
tai Opalescence Sensitive 100 ml,  
saat niistä yhden tukkupakkauksen  veloituksetta.
80668  Opalescence hammastahna 100 ml 

33164    Opalescence Senstive hammastahna 100 ml 

Osta valintasi mukaan 4 pakkausta 
Opalescence GO 6 %, 
saat niistä yhden pakkauksen  veloituksetta.
38947  Opalescence Go, minttu, 10 kpl 

32280  Opalescence Go, meloni, 10 kpl

Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon 
ja tehokkaaseen kotivalkaisuun. 
Kertakäyttöiset lusikat on täytetty valmiiksi 

Opalescence PF -valkaisugeelillä. 

Vaikuttava aine 6 %  vetyperoksidi. 

Suositeltu käsittelyaika 60–90 min kerran päivässä. 

Tulokset saavutetaan 5–10 päivässä. 

Kalium nitraatti ja fluori vähentävät sensitiivisyyttä. 

Yhdessä pakkauksessa yksi ylä- ja yksi alaleuan lusikka. 

Tukkupakkaus 6 x 10 kpl. Makuina minttu ja meloni. 
 

Tarjous voimassa 1.5.–30.6.2022 

Tarjous voimassa 1.5.–30.6.2022 

* Arvonlisäveroton hinta

3 + 1

3 + 1



Dr . Byoung Suh
Biscon perustaja ja  

presidentti
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80 e
*64,51 e

Biscon intohimona on sidostaminen 
ja korjaavan  hammas hoidon 
ymmärtäminen ja kehittäminen.  
Biscon tuotevalikoima tarjoaa kaiken 
restoratiiviseen hammashoitoon; 
sidos aineet, resiinimuovit, 
pilari materiaalit ja kuitu nastat.

SPESIALISTI SIDOSTAMISESSA  
JA YHDISTELMÄMUOVI TEKNOLOGIASSA 

Kun  tutkijakemisti Dr. Byoung I. Suh perusti BISCOn (käyttäen nimiensä alkukirjaimia) 1981, 

pääfokus oli resiinimuoveissa.

Yritys keskittyi tutkimus-ja kehitystyöhön. Bisco tunnetaan sidostuksen uranuurtajana, 

jonka lippulaivatuotteita ovat olleet mm. ALL-BOND 2 ja ONE-STEP. Sama kehitystyö jatkuu 

edelleen uusien tuotteiden parissa. Biscon tuotevalikoimassa on tällä hetkellä yli 800 artikkelia, 

joita myydään maailmanlaajuisesti.

TIEDE JA KEMIAN TUNTEMUS – TAVOITTEENA LAATU 

Bisco sijaitsee Chicagon Schaumburgissa, jossa on iso tutkimus- ja tuotekehitys-laboratorio. 

Bisco käyttää moderneja laitteita ja tekniikoita kehittäessään uusia materiaaleja. Biscon 

tuotteet valmistetaan USA:ssa ja kaikki tuotteet testataan laaja-alaisesti ja varmistetaan 

niiden virheetön laatu ennen asiakkaille toimittamista.

BISCO noudattaa ISO 13485-standardeja. Tuotteet kehitetään ja valmistetaan täyttämään 

samanaikaisesti CE-standardi, FDA hyväksyntä sekä useiden muiden maiden asettamat 

lainmukaiset vaatimukset. Tapahtumaan osallistuu hammaslääkäreitä ympäri maailmaa.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, KOULUTUS JA TUTKIMUS 

Bisco toimii yhteistyössä eri puolilla maailmaa toimivien yliopistojen ja järjestöjen kanssa, ja 

panostaa koulutukseen sekä myöntää apurahoja tutkimukseen. 

”Adhesion is our passion”

Where chemistry 
and oral health meet

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

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 zirkoni-

aan, metalliin ja aluminaan ilman primeria

• nopea ja helppo ylimäärien poisto

• korkea konversioaste takaa korkeat fysikaalisen 

vahvuuden

• hyvä röntgenkontrasti

• helppo automix-ruisku, aina oikea konsistenssi, 

nopea vienti

30494 TheraCem Ca, 8 g ruisku 

 + kärkiä 5 kpl

Uutta!

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



Taloudelliset laatutuotteet 
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1,20 e
*0,97 e

16,20 e
*13,06e

DiaCeramic 2 Twist Top Dent
3-vaiheinen kiillotusjärjestelmä posliinille ja zirkonialle. 

Steriloitava, monikäyttöinen. RPM  7 000 - 12 000. Koko 14 mm. 

Lajitelmassa 6 kpl: 2 x sininen=karkea | 2 x roosa= medium | 2 x harmaa=fine 

Refillipakkauksissa 10 kpl.

DiaComposite Twist Top Dent 
2-vaiheinen kiillotusjärjestelmä muoville.

Steriloitava, monikäyttöinen. RPM 3 000 - 8 000. Koko 14 mm. 

Lajitelmassa 6 kpl:  3 x Medium rosa | 3 x Fine harmaa. 

Refillipakkauksissa 10 kpl.

* Arvonlisäveroton hinta

Uutta!

Steriili vaahtomuovityyny 

Kertakäyttöinen, pyöreä vaahtomuovityyny 

neulatelineeseen. Halkaisija noin 5 cm, 

paksuus noin 5 mm. Steriilipakattu.

31299  Steriili, pyöreä vaahtomuovityyny, 30 kpl

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 silikoninapit kasetin alla ovat myös saman-

kokoiset 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

Juurenhoitoon ja kirurgiaan
Steriili vanurulla & 
vanupallopakkaus 
Juurenhoitoon ja kirurgiaan kertakäyttöiset Alanin 

vanurullat ja pallot. 100 % puuvillaa. 

Steriilisti pakattuina, pussi sisältää: 

6 kpl vanurullia nro 2, 6 kpl vanupalloja nro 2 

ja 15 kpl vanupalloa nro 4.  

30682  Steriili vanurulla ja -pallo Kit, 1 pss
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Turvalliseen  juurihoitoon Uutta!

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

Coltene MicroMega kehittää premium-ratkaisuja juurihoitoon 

tavoitteena terveen hammaskudoksen säilyttäminen niin  

paljon kuin mahdollista ja samalla onnistuneen sekä  

tehokkaan juurihoidon varmistaminen.

Uusissa MINI-malleissa on kaikki instrumenttien tärkeät 

ominaisuudet, kuten pienempi NiTi-langan halkaisija 1 mm, 

pienet koot ja koonisuudet, lämpökäsittely ja leikkaus- 

tehokkuus. Tämä takaa maksimaaliset mahdollisuudet  

onnistua juurihoidossa ja minimoi mekaanista vaikutusta.

MINI-INSTRUMENTTIEN EDUT 

• Säilyttää perikervikaalista dentiiniä

• Poistaa minimaalisesti hammaskudosta 

• Seuraa juurikanavan anatomiaa 

• Luo optimaalisen tilan syvälle ulottuvaan  

desinfektioon ja kanavan kunnolliseen täyttöön

Uudet mini-mallit 1.4.2022 alkaen 
ja ne korvaavat aiemmat vastaavat instrumentit 
aina sitä mukaa kun vanhempi malli loppuu varastosta.

2Shape mini OneCurve mini
Pienempi NiTi-lanka, halkaisija 1 mm 

Pituudet 21, 25, 31 mm 

T.Wire-lämpökäsitelty – joustava, kestävä

Epäsymmetrinen patentoitu poikkileikkaus 

Leikkaa tehokkaasti ja poistaa debriksen tehokkaasti 

ylöspäin kanavasta 

5 kpl blisterpakkauksissa 

Pienempi NiTi-lanka, halkaisija 1 mm 

Pituudet 21, 25, 31 mm 

C.Wire-lämpökäsitelty – joustava, kestävä 

Epäsymmetrinen patentoitu poikkileikkaus 

Leikkaa tehokkaasti ja poistaa debriksen tehokkaasti 

ylöspäin kanavasta 

5 kpl blisterpakkauksissa 

2Shape mini OneCurve mini

Näille mini-instrumenteille 
löytyvät myös uudet 

guttaperkka- ja paperinastat

TS1 25.04
25.04

TS2 25.06 25.06

F35 35.06
35.04

F40 40.04
45.04

MicroMega
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213 e
*171,77 e

216 e
*174,19 e

105 e
*84,68 e

85 e
*68,55 e

Instrumenttien 
Rolls-Roycet 

75SL/M  |  Poistopihti Steiglitz, 
katkenneet juurikanavainstrumentit 

Rihlatut kovametallikärjet, jotka 75°:n kulmassa.

301250  Poistopihti juurikanavainstrumentti Steiglitz

Käyttövalmis ruisku, josta riittää 10–12 juurikanavaan. 

Ei värjää. Vapauttaa kalsiumia, stimuloi uuden kudoksen 

syntyä. Antibakteerinen pH 12,5. Sidostuu hyvin dentiiniin. 

Hyvä röntgenkonrasti. Kovettumisaika 60–120 min. 

Ohut filmipaksuus. Sopii sekä kylmä- että lämminguttaperkka-

tekniikkaan. Säilytys huoneenlämmössä (ei jääkaapissa!).

303094 Bio-C-Sealer, ruiskut 4 x 0,5 g + 20 kpl

Bio-C repair 
Biokeraaminen endodonttinen putty

Korjausmateriaali valmiiksi sekoitettuna yhdessä ruiskussa. 

Perforaatiot, resorptiot, retrogradiset täytteet, pulpan katta-

minen, apeksifikaatio, apexogenesis, pulpotomia. Luovuttaa 

kalsiumia. Bakterisidinen, pH noin 12.  

Ei värjää, kemiallinen sidos dentiiniin. 

Hyvä röntgenkontrasti. Kovettumisaika noin 120 min. 

Säilytys huoneenlämmössä (ei jääkaapissa!).

303095 Bio-C-Repair, ruiskut 4 x 0,5 g

Uutta!

Bio-C sealer 
Biokeraaminen juurikanavatäyteaine

* Arvonlisäveroton hinta

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

Välittää käsineulan tuntuman käteen kanavan suuta etsittäessä. 

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

odistaalisesti. Helppo pääsy vaikeisiin kanaviin esim. yläleuan 

mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys peilille ja 

mikroskoopille, ja sormet eivät ole tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti



TOOTH DESENSITISING AGENT

RIVA STAR AQUA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.
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nanohybridi valokovetteinen 
yhdistelmämuovi

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.

YLIVOIMAINEN
VAHVUUS JA
ESTEETTISYYS

77% 
FILLERIPITOISUUS

13
UNIVERSAALIA

VÄRISÄVYÄ

Kameleonttiefekti; täyteaine ottaa sävyn 
ympäröivästä hampaasta. 
Helppo käsitellä, ei tartu instrumenttiin.
Suuri puristuslujuus, suuri taivutuslujuus.

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

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



123 e
*99,19 e

50 e
*40,32 e

66 e
*53,23 e
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Pro-Matrix Curve
Matriisinauha

Yksi komponentti yksinkertaistaa työskentelyä. 

Varsi lisää ulottuvuutta ja helpottaa kiristimen käyttöä.

Ei kokoamista, ei välinehuoltoa. 

Kertakäyttöisenä hygieeninen ja ihanteellinen  

liikkuvaan hammashoitoon. 

Voidaan käyttää mesiaali-, distaali-, mod-kaviteeteissa 

ja kuspin korjaamiseen. Helppo muotoilla hampaan muotoon. 

Kapea kiristin, joten parempi näkyvyys ja mukavampi potilaalle. 

Sopii kaikkiin neljänneksiin, paina vain nappi alas ienrajan 

puolelle. Nauhan paksuus 0,04 mm. 

30988 kapea, keltainen, 4,5 mm, 50 kpl

30989 leveä, oranssi, 6 mm, 50 kpl

Hygieeninen, 

kertakäyttöinen.  

Helppo ja nopea käyttää

Sopii hyvin mm.  liikkuvaan 

hammashoitoon ja infektiopotilaille

Cera Tip |   Keraaminen kudostrimmeri
Ikenen liikakasvun poistamiseen, syvien kaviteettien 

paljastamiseen ienrajalla, vähentää verenvuodon riskiä. 

Kestävä yksiosainen rakenne, metalliton (ei ruostu). 

Käytetään ilman vesijäähdytystä nopeilla kierroksilla. 

Suositeltu kierrosnopeus 300 000 rpm.

35067 Cera Tip -setti 4561, 2 kpl CeraTip-trimmeri 

 + autoklavoitava teline

34357 Kudostrimmeri CeraTip 016FG, 1 kpl
 

Keraamiset ruusut
Erittäin kestävät. Metalliton, joten ei ruostu.

37876 K1SM/010W, 5 kpl 

37877 K1SM/012W, 5 kpl

37878 K1SM/014W, 5 kpl

37879 K1SM/016W, 5 kpl

37880 K1SM/018W, 5 kpl

37881 K1SM/021W, 5 kpl

37882 K1SM/023W, 5 kpl

37883 K1SM/027W, 5 kpl

Komet

ICON  | Resiini-infiltraatti

Kariesinfiltraatti karieksen etenemisen ehkäisemiseen. Resiini-

infiltraatio on mikroinvasiivinen, kudosta säästävä menetelmä, 

joka soveltuu mm. lasten ja nuorten alkavien kariesvaurioiden 

hoitoon. Hoitomuotoa voidaan käyttää approksimaaliväleissä 

sekä sileillä pinnoilla. 

 

31991 Icon approximal starter kit, 2 kpl

31993 Icon buccal starter kit, 2 kpl

 

31994 Icon buccal refill, 7 kpl   

31992 Icon approximal refill, 7 kpl

Karieksen  
etenemisen 
ehkäisemiseen

* Arvonlisäveroton hinta



Itsestään paikoilleen 
hakeutuva bulkkimateriaali

• Itsestään paikoilleen hakeutuva  
   materiaali tiiiviisiin täytteisiin
• 4mm kerrospaksuus
• Soveltuu I, II, III ja V luokan kaviteeteihin
• 5 vuoden kliiniset tutkimukset (Uumaja/        
   Kööpenhamina)1

1. van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations:      
   A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.

KAMPANJA  

Osta SmartLite Pro Intro kit

ja saat 5 SDR flow+ refilliä

SmartLite® Pro
Modular LED Curing Light 

SmartLite Pro on ainutlaatuinen valokovettaja, jonka vaihdettavien  
työskentelykärkien avulla valokovetat, paikallistat juurikanavat  
helpommin sekä löydät karieksen ja halkeamat hampaista. 

• Edistyksellinen LED optiikka ja 10mm aktiivinen valokovetusalue  
   tuottaa tasaisen valotustehon.
• Latausasemassa on tehomittari ja helposti vaihdettavat akut  
   käsikappaleeseen. 
• 360o astetta kääntyvät, sirot työskentelykärjet ulottuvat helposti 
   myös vaikeille alueille.
• Yhden napin helppous - yksinkertainen käyttölogiikka. 

SmartLite Pro Intro pakkaus:
1 x käsikappale
1 x valokovetuskärki
1 x kuituvalokärki
2 x akku
1 x latausasema

SDR® flow+
Bulk Fill Flowable 

DS SmartLite Pro+SDR-flow+ ad 277x190 FI.indd   1DS SmartLite Pro+SDR-flow+ ad 277x190 FI.indd   1 2022-03-04   11:10:552022-03-04   11:10:55



Tuotenro 30579

FX-KFF-00 | 587,00 EUR

Sisältö:

1 sininen
  rengas

80 kpl. lajitelma,
4 kokoa

70 kpl. lajitelma,
5 kokoa

1 pihdit1 oranssi
   rengas

  1 vihreä
   rengas

Kokeile ilman
riskiä

   60 päivän rahat
        takaisin-takuulla!¹

Sectional Matrix System

 Erinomaiset tulokset käyttäjä-              
     ystävällisellä järjestelmällä

  Luonnollisen muotoiset nauhat

  Anatomisesti oikeanmuotoiset kontaktit

  Kontaktit oikealla korkeudella

  Renkailla optimaalinen separointi hyviä,
   tiukkoja kontakteja varten

Toffl emire-tyyppinen
järjestelmä: Ei palauta
proksimaalista anatomiaa

Sektorimatriisijärjestelmä:
Tiukat, ennustettavat kontaktit
ilman ylimääriä

Miksi käyttää sektorimatriisijärjestelmää luokan II täytteisiin?

“Hoidon kannalta Composi-Tight® 3D Fusion™ merkitsee että 
työ on huomattavasti helpompaa. Rengas on helppo asettaa 
paikalleen ja se pysyy tiukasti hampaan pinnassa kiinni, 
mikä tekee työskentelyn helpoksi vaikeissakin olosuhteissa. 
Composi-Tight® 3D Fusion™ renkailla ylimäärien poistoa 
tarvitaan hoidon päätteeksi hyvin vähän, mikä myös on 
tämän järjestelmän tarjoama selvä etu. Tuloksena saadaan 
anatomisesti muotoiltuja, tiukkoja kontaktipisteitä.”

Tri Martin von Sontagh, Hard, Itävalta

1. Alkutilanne.

6. Matriisien asettaminen
premolaarien distaali/
mesiaalipinnoille.

2. Työskentelyalueen
kariesleesioiden puhdistus.

7. Täytteen muotoilu anatomisia ja
kestäviä kontakteja varten.

3. Ensin asetetaan matriisit
hampaiden 5 ja 6 mesiaalisiin
kaviteetteihin.

8. Täyte ennen viimeistelyä, 
matriisien ja renkaiden poiston
jälkeen.

4. Laajan mesiaalisen kaviteetin 
viimeistely laajoihin kaviteetteihin
tarkoitetulla vihreällä Fusion-
renkaalla.

5. Renkaiden asettaminen on
helppoa ja tehokasta.

* Arvonlisäveroton hinta
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Natures Tip   
Biohajoava ilma- ja vesiruiskun kärki 

Pakkaukset: väreittäin 
tai lajitelmapakkauksissa 
Pakkauskoot: 200 kpl ja 1 000 kpl. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, 
p. 010 588 6100.

Hygieeninen ratkaisu

HP-malli: 
pituus 65 mm, 2 ilmakanavaa. 

HP-kärkiä suositellaan ruiskuihin 

> Sirona, Kavo, Luzzani 
Erilliset ilmanpaine- ja vesikanavat 
HP-mallin kaksoisydinkärjessä on 

voimakkaampi paine kuin Original-mallissa

Vältä tartuntoja! Suojaa potilaasi!

Kertakäyttöinen kärki on aina puhdas

Original-malli: 
pituus 95 mm, 4 ilmakanavaa. 

Original-kärkiä suositellaan ruiskuihin > 

Heka, A-dec, DCI, Forest
Erilliset ilmanpaine- ja vesikanavat 
Original-mallissa on neliydinkärki.

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! 

Kaksi mallia – HP ja Original
Molemmissa malleissa 
erilliset ilmanpaine- ja vesikanavat

HP | pituus 65 mm, 2 ilmakanavaa.

Original | pituus 95 mm, 4 ilmakanavaa. 

Pakkaukset: väreittäin tai lajitelmapakkauksissa 

Pakkauskoot: 250 kpl ja 1 500 kpl.



TM
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XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle Tunnetusti teroitusvapaat 
ja kestävät instrumentit

Luo oma, teroitusvapaa XP-instrumentti 

Quik-Tip -vaihtokärkien avulla
Yhdistä suosikkimallisi valitsemasi EagleLite-vaihtovarren kanssa. Saatavilla useita värejä. 

Ja kun on aika vaihtaa, säästät rahaa ja ympäristöä vaihtamalla vain kärjet!

Tiesitkö, että teroitusvapaat American Eagle XP -instrumentit valmistetaan titaaninitridistä?  
XP-teknologialla valmistetut instrumentit ovat huomattavasti vahvempia ja kestävämpiä 
kuin tavalliset teräsinstrumentit. XP-instrumentit kestävät yhtä pitkään kuin tavalliset 
instrumentit, mutta niitä EI tarvitse teroittaa elinkaarensa aikana!

Vaihtokärjen kiristin
39699
Kärjen vaihtaminen onnistuu 
helposti vaihtokärjen 
kiristimen avulla.

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 

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.



Laitemyynti p. 010  588 6200

TePe Korkealaatuinen valikoima  
suuhygieniatuotteita 
Kehitetty yhdessä suunhoidon ammattilaisten kanssa

Kahdenpituiset harjakset 

Ulottuva kärki

Taivutettava kaula, ergonominen  
varsi sekä käyttömukavuutta parantava 

peukalotyyny
Valmistettu kasviperäisestä 

materiaalista

Kestävä valinta – TePe Supreme™ & TePe Nova™-harjan 
käyttö vähentää hiilijalanjälkeä 50 %

TePe(r) Nova ja Supreme

Uutuus

Ympäristö- 
ystävällinen

Kampanja voimassa 1.-30.4.2022www.tepe.com

Huhtikuun TePe-tarjous

Hammasharjojen 
monipakkaukset 
-10%



ProphyCare HAp on fluoriton ja 
parabeeniton profylaktinen tahna, 
jonka ainutlaatuinen koostumus 
sisältää hydroksiapatiittia, joka tukkii 
tehokkaasti avoimet dentiinitubulukset 
paljastuneella dentiinipinnalla. 
Tuloksena on suojamuuri, joka helpottaa 
potilaan yliherkkyyttä välittömästi.

Kärsiikö potilaasi 
yliherkkyydestä?

Tarjoaa luotettavia tuloksia aina  
hampaiden säännöllisestä puhdistuk-
sesta monimutkaisempiin implanttien 
ylläpitotoimenpiteisiin. Karkea ja  
keskikarkea hohkakivipohjainen tahna 
sopii erinomaisesti plakin, hammaskiven 
ja värjäytymien poistoon, jotka ovat mm. 
kahvin, teen, tai tupakan aiheuttamia. 
Hienojakoinen ja erittäin hienojakoinen, 
piidioksidipohjainen puhdistuspasta  
tarjoaa hellävaraisen ja turvallisen ratkai- 
sun mm. implanttien, posliinikruunujen ja 
komposiittitäytteiden ja kiillotukseen.

ProphyCare®

ProphyCare® HAp 

8328-2022-02_ProphyCare_Hammasvaline_OyExtra2_129,5x190mm_FI.indd   18328-2022-02_ProphyCare_Hammasvaline_OyExtra2_129,5x190mm_FI.indd   1 2022-03-07   14:42:472022-03-07   14:42:47

Cleanic  
Yksivaiheiset puhdistuspastat 
Puhdistaa ja kiilottaa hampaan pinnat 

tehokkaasti. Sisältää luonnollisia 

perliittihiukkasia, jotka eivät kuluta kiillettä 

tai dentiiniä. Saatavana 100 ml:n tuubissa 

sekä kerta-annospakkauksissa ja purkissa.

Prophy cups  |  Puhdistuskupit   
Uusien kuppien värikoodauksen avulla pystyt nopeasti valitsemaan 

oikean muodon ja kovuusasteen (pehmeä/kiinteä). Muoto minimoi 

kupin heilumisen ja lämmön muodostumisen. Ne ovat tehokkaita 

ienrajan ja approksimaalisen alueen puhdistuksessa. Lateksiva-

paat. Snap-on-kiinnitys, ruuvikiinnitys tai kulmakappalekiinnitys. 

Pakkauksissa 30 kpl tai 120 kpl.

CaviWipes  
Puhdistus- ja desinfiointiliina
Käyttövalmiit liinat puhdistukseen ja desinfiointiin kaikille  

pinnoille. Kestävät ja nukkaamattomat. Nopeatehoinen  

desinfiointiaine; bakterisidinen, virusidinen (Covid-19),  

fungisidinen, tuberkulosisidinen ja hiivoja tuhoava.  

Ei sisällä aldehydejä, fenoleita, valkaisuaineita tai myrkyllisiä 

kemikaaleja. Alhainen alkoholipitoisuus.

33625 CaviWipes-liina, 17,5 x 22,5 cm, 45 kpl

2 + 1

2 + 1

3 + 1

100 ml:n tuubit
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Tecnoss on OsteoBiol® -biomateriaaleja valmistava globaali italialainen yritys, jonka kehittämiä OsteoBiol®-

tuotteita on myyty jo 20 vuoden ajan 153 maassa. 

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

vaiheisesti, 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 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 sekoi-

tettu 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 leveyden, 

korkeuden ja horisontaalinen luun lisääminen on mahdollista 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

OsteoBiol Gen-OS 
Esikostutettu, kollagenoitu, heterologinen 
kortikaali-hohkaluun seos  
Gen-Os on autologisen luun luonnollinen jäljitelmä. 

Sillä on samankaltaiset rakenteet (matrix ja huokoinen 

muoto) kuin autologisella luulla. Se on vaiheittain  

resorboituva ja aikaansaa luun uudelleen muodostumista 

säilyttäen siirteen muodon ja koon (osteokonduktiiviset 

ominaisuudet). Seos kostutetaan muutamalla tipalla 

fysiologista keittosuolaliuosta tai potilaan verta, jotta 

kollageeni matrix saadaan aktivoitua. Gen-Osia voidaan käyttää  

alveoliluun kasvattamiseen, sinus liftiin ja parodontaalisien defektien korjaamiseen. 

Gen-Os:n kanssa suositellaan käytettävän Evolution-kalvoa. 

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

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

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

Laadukkaat keinoluumateriaalit kaikkiin indikaatioihin
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Sagittal First – 
The Ultimate Succes Formula 
9.9.2022  kello 8.30–16
Folkhälsan, Ossiansali, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki

Luennoitsija Dr. Luis Carrière

Tilaisuus alkaa 8.30 ilmoittautumisella, luennot 9-16.

The SAGITTAL FIRST ™ Philosophy is a ground-breaking approach that 

standardizes, simplifies, and shortens Class II and Class III treatment with 

fewer extractions. Implementing MOTION 3D into your practice work flow.

DURING THE COURSE, WE WILL DISCOVER:
•  The benefits of the SAGITTAL FIRST Philosophy and passive

 self-ligation in combination with a 3-wire sequence protocol

•  Ways to incorporate same-day-start to treatment planning to

 achieve average treatment times of 12 months or less

•  Implementing MOTION 3D into your practice work flow

Kurssi järjestetään yhteistyössä Ortodontiajaoston kanssa

Ilmoittautuminen kurssillle avautuu Apollonian sivuille.

Kiinnostuitko? Kysy lisää Mervi Lammiselta, p. 045 7820 3240, 

mervi.lamminen@hammasvaline.fi 

oikomishoitoon

ortognaattiset ankkurilevyt ja ruuvit 

Nyt saatavana 
Hammasvälineestä

Kysy lisää valikoimastamme
Mervi Lammiselta, p. 045 7820 3240, 

mervi.lamminen@hammasvaline.fi 
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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. 
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UUSI HEKA S+ NYT MYYNNISSÄ!   

ERGONOMIAA, LAATUA, JOUSTAVUUTTA, HYGIEENISYYTTÄ ... 

Uutuus!

Laitemyynti p. 010  588 6200

Tervetuloa tutustumaan 

HEKA S+ esittelyssä 

Espoon näyttelyssämme.

Soita ja varaa aika 

p. 010 588 6200

Tanskalaista innovatiivista designia



!
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Terveyttä ja tuottavuutta
istumalla oikein!

Tiedustelut ja tilaukset laite- ja kalustemyynnistä
p. 010 588 6200 | laitemyynti@hammasvaline.fi

Salli – hyvä ryhti, liikettä päivään 
ja enemmän energiaa

Virofex ViroGel
Hajusteeton ja väriaineeton, nopea-
vaikutteinen käsidesinfektiogeeli.  
Geelimäinen koostumus. 

Kuivuu nopeasti, ei jätä käsiä tahmeiksi. 

Etanolipohjainen käsidesi soveltuu hygi-

eeniseen käsidesinfektioon. Laajavaikut-

teinen, tehoaa myös koronavirukseen. 

Vaikutusaika 30 sekuntia. 

301655 Virofex ViroGel käsidesi 

 pumppupullo, 500 ml

    

Oromed Gel 
Laajavaikutteinen, kirkas 
käsidesinfiointigeeli.
Sisältää kosteuttajia ja vitamiineja. Sopii 

käsien ja kyynärvarsien hygieeniseen 

(hiero käsiin 30 sekunnin ajan) ja kirurgiseen 

desinfiointiin (hiero käsiin 1,5 min ajan). 

Tehoaa norovirukseen. Erittäin miellyttävä 

käyttää, ei jätä jäämiä, kuivuu nopeasti 

ja jättää kädet samettisen pehmeiksi. 

Suojaa herkimpiäkin käsiä usein 

toistuvan desinfioinnin vaikutuksilta. 

Ei sisällä biosidisiä aineita, hajusteita 

tai väriaineita. Geeli on biologisesti hajoava. 

Tukkupakkauksessa 44 kpl.

301497 Oromed Gel, 100 ml

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

Käsien desinfiointiin. Kätevät 

jokaiseen työpisteeseen!

TARJOUS! Erikoishinta 
4,96 e/pull0 ( *4 e )

* Arvonlisäveroton hinta
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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.  



1. 2. 3.
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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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Uuden sukupolven CAD/CAM-tehopaketti!

CEREC-järjestelmän helppous syntyy ainutlaatuisen tarkasta 

jäljentämisestä, helppokäyttöisestä ja pitkälle automatisoidusta 

ohjelmasta sekä nopeasta ja toimivasta jyrsinnästä.

Monipuolisuus   |   Voit valita itse teetkö itse keraamisen paikan 

ja implantit omalla vastaanotolla, tai pelkän digitaalisen jäljen-

nöksen ja loput yhteistyössä hammaslaboratoriosi kanssa. 

Nopeus  |  CEREC perustuu kestävämpään paikkaushoitoon yhdellä käynnillä. No-

pea, 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. Nopeimmil-

laan teet keramian jopa alle 60 min kertaistunnolla!

Tarkkuus ja laatu  |  CEREC on tutkitusti ja todistetusti  

erittäin tarkka ja kestävä hoitoratkaisu. Tämän osoittavat  

yli 35 vuoden kokemus ja useat sadat kliiniset tutkimuk-

set. CERECillä tehdyt täytteet ja kruunut ovat esteettisesti 

kauniita ja erittäin tarkasti istuvia. Tämä on nopean ja tar-

kan jäljennöksen, helpon ohjelmiston ja  yksityiskohtaisen 

jyrsinnän ansiota. 

Laajennettavuus  |  Laajenna CEREC-pakettiasi kuvausyksi-

köstä kokoonpanoon joka vastaa vaativiinkin implantologi-

siin tarpeisiin. Sekä nyt myös zirkoniakruunuihin ja siltoihin 

sekä  oikomisen jäljennöstarpeisiin. 

Yhteensopivuus   |   Avoin järjestelmä! 

CERECin yhteensopiva tuote- ja materiaalikirjo on erittäin 

laaja. Voit valita tarpeitasi vastaavat tuotteet eri valmista-

jilta. Hammasvälineestä löydät ne kaikki. 

UUTTA!  
SureSmile -ohjelmisto kalvo-oikomiseen!
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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. 

  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.

Cerec Prime -tuotteet, nyt sujuvampia kuin koskaan  

Parempaa hammashoitoa  yhdellä hoitokäynnillä potilaittesi hyväksi

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! 



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

TARJOUS 3+1!
Osta 3 LiSi Block pakettia 

(sis. 5 blokkia), niin saat veloituksetta 
yhden LiSi Block paketin

Preparoi Skannaa Suunnittel
e

Jyrsi

Työn kulku Courtesy of Prof. Matteo Basso, Italy

Kiillota Esikäsittele Sementoi Lopputulos



31|  HAMMASVÄLINE  |  2022  | Huhti-kesäkuun EXTRA 

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

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  

röntgenopaakkisuus, 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 
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

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

Lataa uusin tuoteluettelo 

CEREC & inLab 

kotisivuiltamme

www.hammasvaline.fi/tuot-

teet/tuoteluettelot



T U RVA L L I S TA 
I M P L A N T T I E N 
P U H D I S T U S TA

CLiPPER kotelo CLiPien kiinnittämiseen 
ja irrottamiseen. CLiPin kulumisen 
seuranta helppoa. Tilaa 5:lle CLiPille.

Clipper

U U S I  K A K S I T O I M I N E N  K Ä R K I .
Terää  voidaan  käyt tää  i lman CLiPiä  y le i skärkenä  supragingivaa l i seen 

hammaskivenpois toon  ta i  yhdessä  CLiPin  kanssa  implant t ien  ja 
res tauraa t io iden  puhdis tukseen .  Pa ten to i tu  menete lmä.  Turva l l inen  k i inn i tys . 

Visuaa l inen  kulumisen  ind ikaa t tor i .  Tehokas  ja  p i tkä ikä inen .

Kär jen  suoja ,  medica l  qua l i ty  polymeer ia . 
Mahdol l i s taa  implant t ien  ja  res tauraa t io iden 

he l län  puhdis tuksen .  Ei  vahingoi ta  herkkiä 
p in to ja .  S te r i lo i tava  ja  uudel leen  käyte t tävä . 

Helppo k i inn i t tää  ja  i r ro t taa  CLiPPERin  avul la . 
Käy va in  SCORPION i -kärk i in .

Yle iskär jet  ja 
per iokär jet

V isuaa l inen
kulumisen 
ind ikaat io

SCORPION kärjet on päällystetty kestävällä titaaninitridi l lä. 
Kärjet ovat yhteensopivia yleisimpien markkinoil la 

olevien hammaskivenpoistajien kanssa 
(NSK, EMS, Satelec, Sirona, Kavo, LM Amdent).

Er i t tä in  kapea ja  tehokas     Y le iskärk i  B      Per iokärk i  EP 
  

Helppo pääsy interproksimaaliseen 

ti laan ja voimakas kavitaatio jo 

matali l la tehoasetuksil la.

Yleiskärki B supragingivaaliseen 

hammaskivenpoistoon. 

Periokärki EP subgingivaaliseen.
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39 e
*31,45 e

38 e
*30,65e

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 

kulmakappaleporille, 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 11,4 mm. 

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

50483 T2 turbiini, Sirona-liitin, 1 kpl

Elastinen nauha suunsuojalle
Joustava säätöhihna suunsuojalle. Hihnassa 

olevien halkioiden avulla voi säädellä kokoa 

ja kireyttä käyttäjän pään koon mukaan. 

303202 Elastinen nauha suunsuojalle, sininen, 5 kpl

Muoviset 
kertakäyttötarjottimet

Jämäkkä valkoinen muovitarjotin. Koko  20 x 15 cm. 

Valmistettu polystyreenista (kestomuovi). Tarjottimessa 

on uurrettu pinta ja korotetut reunat. 

303201 Kertakäyttötarjotin, jäykkää muovia, valkoinen,  

 400 kpl 

Kertakäyttötarjotin sinistä muovia. Koko: 28 x 18 cm. 

Valmistettu kierrätettävästä PET (polyeteenitereftalaat-

ti) muovista. Tarjottimessa on paikat 10 instrumentille,  

3 lokeroa sekä upotukset esim. sidosaineelle tai fluorille. 

303200 Kertakäyttötarjotin muovia, sininen, 400 kpl

WetWipe Triamin Disinfection
Kertakäyttöinen käyttövalmis pintadesinfektioliina 
Alkoholiton ja tuoksuton liina erityisesti herkkien laitteiden 

pinnoille. Tehoaa tutkitusti multiresistentteihin bakteereihin 

(MRSA, ESBL) ja muihin vegetatiivisiin bakteereihin sekä useim-

piin viruksiin kuten HIV, hepatiitti B ja influenssa. pH on 8,5–9,0. 

303076 Wetwipe Triamin Disinfection -liina, 20 x 30 cm, 25 kpl

Uutuuksia!

suojavisiiri m+w 

ylöskäännettävä malli
Pehmeä miellyttävä otsapanta. Jämäkkä, hyvänkokoinen kalvo.  

Pään taakse tulevaa kuminauhaa voi säätää. CE-merkitty.

Saatavana vaihtovisiirit.

303283 Suojavisiiri ylöskäännettävä M+W 1 kpl

303284  Suojavisiiri ylöskäännettävä refill M+W, 5 kpl

* Arvonlisäveroton hinta
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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

303198  Hengityssuojain 3M Aura FFP2 IIR 1862+, 20 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!

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

Suojavisiiri R5 
Kasvosuojus suojaa kasvot erittäin hyvin roiskeilta ja antaa  

kirkkaan näkymän. Suojaa kasvoja ylhäältä ja sivuilta.  

Voidaan käyttää silmälasien tai suojalasien kanssa. 

301511 R5-suojavisiiri, refill-pakkaus, 12 kpl

301510 R5-suojavisiiri, 1 lipallinen panta + 6 kasvosuojaa 

 ja 3 lippaan asetettavaa pientä visiiriä.

Intco Nitril 
Kertakäyttöinen, sininen nitriilikäsine

lääketieteen-j a terveydenhuollon 

ammattilaisten käyttöön. Erinomai-

sesti istuva, täysin lateksiton ja 

puuteriton tutkimuskäsine. 

Tutkimuskäsineet ovat CE-merkittyjä ja tehdaspuhtaita. EN 455- 

ja EN 374 -standardien vaatimusten mukaisia. Pakkauskoko 100 kpl.

302980 S  | 302981  M | 302982  L

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



GREEN
&CLEAN SK

+

OMINAISUUDET:

> alkoholiton
> lyhyt vaikutusaika
> käyttövalmis liuos
> pitkäkestoinen vaikutus ilmassa 

leviävien bakteerien ja virusten 
uudelleen muodostumista vastaan

> soveltuu erityisesti 
lääkinnällisten laitteiden 
alkoholille herkille pinnoille

> ei sisällä aldehydejä, fenoleita 
tai fosfaatteja

> CE 0044

TEHOALUE/VAIKUTUSAIK A:

> bakterisidinen* 1 min

> fungisidinen (C. albicans)* 1 min

> HBV/HIV/HCV 1 min

* alhaisella kuormituksella

GREEN&CLEAN
SUOJAA SITÄ, MITÄ TARVITSET!

METASYS:lle ympäristönsuojelu ei ole 
yksisuuntainen katu - se on kiertokulku.

METASYS on amalgaamin erott elun ja 
amalgaamin sekä muiden hammashoito-
jätt eiden kierrätyksen johtava tuotemerkki 
sekä hygieniabrändin GREEN&CLEAN 
Disinfecti on & Hygiene -markkinoija.

GREEN&CLEAN on ensiluokkainen tuote-
merkki, jonka tavoitt eena on suojella 
ympäristöä pitkällä tähtäimellä. 

GREEN&CLEAN -desinfi ointi tuott eet 
ovat paras vaihtoehto ympäristönsuojelun 
toteutt a miseksi sekä vastaanoton 
ekologisuuden parantamiseksi.

Suihke- ja pyyhintädesinfiointiaine 
isoille pinnoille!

Alkoholiton suihke- ja pyyhintä-
desinfiointiaine lääkinnällisten 
laitteiden alkoholille herkkien 
pintojen desinfiointiin!

Osta yksi 5 litran kanisteri 
GREEN&CLEAN SK:ta 
(alkoholiton, suihkutettava 
desinfiointiaine) ja saat yhden 
750 ml GREEN&CLEAN SK:n 
suihkupullon ilmaiseksi!

*Tarjous on voimassa 1.4 - 30.6.2022

TÄYTTÖPAKKAUKSET: Tuott eet ovat 
saatavana erilaisina täytt öpakkauksina 
toimituskulujen säästämiseksi. . 

IHOYSTÄVÄLLINEN: Ihonhoitotuott eemme 
GREEN&CLEAN HC ei sisällä parabeeneja.

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT: 

GREEN&CLEAN M2 helppokäytt öinen 
kaksoisjärjestelmä estämään mikro-
organismien resistenssi imujärjestelmässä.

GREEN&CLEAN SK alkoholiton desinfi ointi -
tuote, joka estää hoitotuolin tahrat.

GREEN&CLEAN MB käytännöllinen harja-
pääannostelija sylkyaltaan puhdistukseen.

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



Laboratorioon
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Vertex | Akryylit

87389 Vertex-keittoakryyli, jauhe, pinkki, 1000 g

87390 Vertex-keittoakryyli, neste, 500 ml 

88162 Vertex-keittoakryyli, jauhe, kirkas, 1000 g 

88641 Vertex-keittoakryyli, jauhe, pinkki, 4 kg 

81480 Vertex-kylmäakryyli, neste, 1000 ml 

87386 Vertex-kylmäakryyli, neste, 250 ml 

Ivoclar Probase
Akryylit

37500 Probase-keittoakryylijauhe S, 500 g

84131 Probase-keittoakryylijauhe, kirkas, 500 g

84001 Probase-keittoakryylijauhe P36, 500 g

84002 Probase-keittoakryylijauhe PV36, 500 g

88478 Probase-keittoakryylijauhe Pink, 500 g

88477 Probase-keittoakryylineste, 1000 ml

20503 Probase-kylmäakryylijauhe S, 500 g

84008 Probase-kylmäakryylijauhe P36, 500 g

84009 Probase-kylmäakryylijauhe PV36, 500 g

84130 Probase-kylmäakryylijauhe, kirkas, 500 g

88480 Probase-kylmäakryylijauhe Pink, 500 g

88482 Probase-kylmäakryylineste, 1000 ml

Hydrogum 5  |  Hydrocolor 5
Alginaatit
21657 Hydrogum 5, alginaatti, 453 g 

22729 Hydrocolor 5, alginaatti, 453 g

GC Fujirock EP
Erikoiskovat kipsit

Erittäin korkealaatuinen tyypin 4 erikoiskovakipsi, joka soveltuu 

ihanteellisesti kaikkiin proteettisiin töihin, joissa tarvitaan suurta 

tarkkuutta, kulmien kestävyyttä ja suurta puristuslujuutta. 

06797 GC Fujirock EP, kullankeltainen, 12 kg

06799 GC Fujirock EP, kullankeltainen, 5 kg 

06798 GC Fujirock EP, pastellinkeltainen, 12 kg

Meiltä löydät myös laajan ja 
monipuolisen materiaalivalikoiman  
laboratoriotyöskentelyyn.

Soita Kaijalle ja pyydä esittely. 

Laboratoriotarvikkeet  
p. 010 588 6400
Hammaslaboratoriomyyjä Deborah Delatte

Myyntipäällikkö Kaija Rappu, p. 043 825 9475



37|  HAMMASVÄLINE  |  2022  |  Huhti-kesäkuun EXTRA 

inLab
TÄYDELLINEN PAKETTI 

HAMMASLABORATORIOILLE 

Varmista vahvat tulevaisuuden näkymät. Tunnista 
digitaalisen jäljentämisen ja uusimman teknologian 
sekä avoimen järjestelmän antamat monipuoliset 
mahdollisuudet. 

Tutustu inLab-tuoteperheeseen! 
Varaa inLab-demo

Kysy meiltä  InLab-järjestelmästä
Niko Fjäder, p. 050 310 8611 
Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299

Blokeista kiekoista ja muista inLab-tarvikkeet:
Kaija Rappu, p. 043 825 9475

Uutta! Cercon® ht ML
High translucent multilayer zirconia -kiekko

Vahva ja luotettava – 
yhden hampaan kruunuista 
aina koko leuan siltoihin. 
Luonnollinen estetiikka, 
täsmälliset sävyt ja helppo
käyttöisyys tekevät 
CERCON-tuoteperheesta 
oivallisen kaikkiin  
zirkonia tarpeisiin. 



NORDENTAsNORDENTAs
DENTALADENTALA

NNOBELOBEL
FESTFEST
20212021

TORSDAG 18 NOVEMBER
I SAMBAND  MED SWEDENTAL 2021 

ARRANGERAR VI

NORDENTAS NORDENTAS 

DENTALA DENTALA 
NOBELFESTNOBELFEST  

Ruotsin Swedental-näyttelyn  yhteydessä järjestettyyn 

Nordentan Dentala Nobel Festiin 
18.11.2021 osallistui myös mukava joukko juhlijoita 
Suomesta. 

Helmikuussa Itävallan Söldenissä 
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Hammasväline järjesti yhteistyössä Coltene Micro-Megan kanssa 2.–6.2.2022 

perinteisen luentomatkan Itävallan Alpeille huikea kauniiseen Söldeniin. 

Professori Dr. Walid Nehme luennoi aiheesta Uutta Endodontiassa. 

Söldenin kaksi jäätikköä, Tiefenbach ja Rettenbach, antoivat 100% lumitakuun 

ja tällä kertaa lasketteleville myös ylimääräistä jännitystä lumivyöryineen.

Kuvassa vasemmalta Timo Kolmonen, Ville-Pekka Paalasmaa, Sari Lomu, Pertti Väisänen, Petri Ollila, 

Susanna Asunta, Annika Blomqvist, Rauni Kalliala, Hermanni Kalliala, Virpi Mäkelä, Leo Nylander, Jari Laurila

Luentomatkoja ja juhlatunnelmia
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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  
Lounais-Suomi | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607
Länsi-Suomi | Susanna Asunta p. 045 7881 5199
Itä-Suomi | Virve Jääskeläinen, p. 045 7820 3244
Pohjois-Suomi |  Minna Ahonen, p. 045 7820 3248

Nopeasti ja helposti käytössä.  

Järjestelmän oppii 3 minuutissa!

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja 
ja käytämme tehtaiden alkuperäisosia. 
Ammattitaitomme 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 varaosatila-

ukset on helppo tehdä sähköpostilla vuorokauden ajasta riippu-

matta. 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:  

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

CEREC Advanced 
hands-on-koulutusta 
2-3.6.2022  ESPOO |  Hammasväline, Orionintie 5, Espoo

Kaksipäiväinen kurssi (2 x 6 h), jossa opit sujuvaan työnkulkuun 

omalla vastaanotollasi. Vähennä stressiä ja tee työnkulusta 

sujuvaa, sekä toistettavaa. Kurssi on suunnattu jo jonkin verran 

CEREC:llä työskenneille hammaslääkäreille.

Kurssiosallistujat pääsevät suunnittelemaan paljon harjoi-

tustöitä, sekä maalaamaan ja viimeistelemään kruunuja. 

Suunnittelua täydennetään videoilla materiaalin käsittelyn 

ja maalauksen osalta valmiiseen työhön asti. Maalausta ja 

materiaalien käsittelyä on myös perjantaina opettamassa 

erikoishammasteknikko Esko Kähkönen.

Torstaina pidetään luento-osuus ja harjoitellaan CEREC-

ohjelmiston käyttöä erilaisissa potilastapauksissa. Perjantaina 

pääpaino on hands-on-harjoittelussa ja maalauksessa. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

https://digitaldentin.fi/tuote/cerec-advanced-2-3-6-2022/

Kurssin hinta: varausmaksu 100 e + 849 e loppulasku (sis. 24% 

alv). Hinta sisältää koulutuksen, ruokailut ja välipalat. 

Yhteistyössä GC Dental Suomi. Kouluttajina toimii HLL Ossi 

Vuola, HLL Marko Ahonen ja EHT Eskö Kähkönen.

https://digitaldentin.fi/
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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 ...

16.–17.9.2022 |  Hotelli Clarion, Helsinki
Lisätiedot mahdollisista muutoksista > https://qadental.com/

XXXI Hammasväline Golf Open
torstaina 1. syyskuuta 2022 

Kultaranta Resort  | Särkänsalmentie 178, 21100 Naantali

Hammasvälineen 85v-juhlavuoden Golf Open pelataan 

Kultaranta Resortin kentällä kello 11.00 alkaen lounaalla, yhteislähtö kello 13.00

Kilpailumuotona perinteisesti pistebogey 18 r.  Suurin huomioitava tasoitus

on 36 HCP.  Sarjat miehet/naiset, väyläkilpailuja sekä joukkuekilpailu.  

Myös paras scratch-tulos palkitaan. 

Osallistumismaksu 50 euroa sisältäen golfkärryn, pallot, tulospalvelun, 

saunan, lounaan ja päivällisen. Mukaan mahtuu noin 50 pelaajaa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.8.2022

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat 

tai sähköpostitse: ilmoittautumiset@hammasvaline.fi tai puh. 050 310 8571 . 

Peruutuskulut:  18.8.2022 alkaen 100 % tapahtuman hinnasta.


