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 Elo-lokakuun EXTRA         Poimintoja  

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

Uutta!

EndoEze MTA Flow
White 

 

Ultradentilta uusi endodonttinen, valkoinen 

korjaussementti. Helppo sekoittaa.  

Sopii esteettiselle alueelle. Lue lisää sivulta 7.

Laatua Biscolta!

TheraCal PT 

Kaksoiskovetteinen resiinivahvistettu 

kalsiumsilikaatti pulpotomiahoitoon.

Lineriksi ja pohjamateriaaliksi. Sivu 6.

Uutta!

LUNA 2  & LUNA Flow
UNIVERSAALIT YHDISTELMÄMUOVIT

Vahvuudeltaan ja käsiteltävyydeltään 

erinomaiset uutudet SDI:ltä.  

Kustannustehokas kaksikko.

Tutustu, testaa ja hyödynnä tarjous sivulla  10.

Uutta!

Top Dent Sharp Edge  

Uudet silikonivartiset instrumentit. Kestävät 

terävinä pitkään! Lue lisää sivulta 14.

MADental Ortho   
Saatavana nyt myös MADentalin instrumentit 

ortodontiaan. Tutustu sivulla 21. 

Vilkasta jälleen... 
 

Lomien jälkeen on odotettavissa varsin vilkas tapahtuma- ja kurssisyksy.  

QAdental Forum 2022* hotelli Clarionissa 16.–17. syyskuuta on hyvä avaus – paljon kotimaisia ja kansainvälisiä 

asiantuntijaluentoja ja work-shoppeja sekä runsas näyttelytarjonta. Ohjelmassa mukana myös hyvin ajankoh-

tainen kriisinhallintateema.

Tämän lehden teemana on juurihoito, ja mm. teemaan liittyvän Riikka Mattilan ja Jussi Furuholmin kurssisar-

jan "Classicista Miniin", ja muutkin mielenkiintoiset kurssit, löytyvät sivuilta 38–40. Tarkemmat ohjelmatiedot 

ja ilmoittautumiset kotisivuiltamme www.hammasvaline.fi/Kurssit_ja_tapahtumat. 

Uutta juurihoitoon!  Micro Megan 2Shape- ja OneCurve MINI -viilat (s. 4), Angeluksen Bio-C Sealer (s. 6),  

Ultrandentin valkoinen korjaussementti Endo-Eze MTA Flow White (s. 7). Kannattaa tutustua! 

Laajasta instrumenttivalikoimastamme löytyvät mm. uudet kestävät Top Dent Sharp Edge -käsi-instru-

mentit (s. 14),  American Eaglen tutkimusinstrumentit (s. 15) ja MA Dentalin käsi-instrumentit juurihoitoon  

(s. 16). BienAirilta uudet NOVA-kulmakappaleet (s. 25) – tutustu ja kysy lisää laitemyynnistämme p. 010 588 6200. 

Muistathan huoltaa! Hyväkään laite tai järjestelmä ei toimi luotettavasti tai häiriöttä, mikäli vuosihuollot tai 

tarpeenmukaiset testit ovat jääneet tekemättä. Tekninen palvelumme auttaa ja neuvoo. 

Soita p. 010 588 6300 tai ota yhteyttä kotisivujen huoltolomakkeella. 

 

Vilkasta syksyä kaikille – tavataan kursseilla ja foorumeilla,

HAMMASVÄLINEEN TIIMI

Varmista 
BILEET-lippusi  ajoissa!

Varaukset kotisivuillamme

www.hammasvaline.fi/

Kurssit_ja_tapahtumat.
 

* Ohjelmatiedot ja ilmoittautumiset QAdental Forum 2022 -tapahtumaan 

sivulla  > > https://qadental.com/
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Juhlavuoden erikoistarjoukset

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

302594 POLA LIGHT, pakkaus sisältää4 ruiskua POLA Day 6 % 

-valkaisugeeliä, LED-valollisen valkaisulusikan, usb-latausjohdon 

sekä selkeät ohjeet. 

Lue lisää sivulta 20.

2 + 1

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

ProThin  
vaihtokärkisetti 1 x 4 
Yhteishintaan 85 euroa (*68,54 e) 

Etusi arvo 45 euroa!

Tarjoussetti sisältää nämä kärjet:

39274 Vaihtokärki, sirppi ProThin M23TA, 1 kpl

39275 Vaihtokärki, sirppi ProThin M23TB,  1 kpl

30760 Vaihtokärki, Black Jack ProThin BJT A , 1 kpl

30761 Vaihtokärki, Black Jack ProThin BJT B,  1 kpl

Tilaa HETI!  Tarjous on voimassa vain 15.8.– 15.9.2022 
Rajoitettu erä: vain yksi 4 kpl:n setti / asiakasnumero. 

Tilaukset vain  asiakaspalvelustamme, puh. 010 588 6100.

American Eagle

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
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Turvalliseen  juurihoitoon Uutta!

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

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

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

MicroMega



MicroMega
REMOVER

N°30 .07

Dual Pex 
Elektroninen apex-mittari 
– käyttö yksin tai  
yhdessä Dual Move 
-endomoottorin kanssa

Selkeä näyttö, instrumentin 

tarkka paikannus niin kosteissa 

kuin kuivissakin kanavissa 

monitaajuisen paikanninteknologian ansiosta.

32891 MM Dual Pex, juurikanavamittari kit, 1 pkt
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301440 Remover,  7% 19 mm/30 steriili, 5 kpl

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

Vain yksi viila kanavan puhdistamiseen. 

Pyörivä liike poistaa vanhan täyte-

materiaalin tehokkaasti. Kolme 

leikkaavaa terää ja turvallinen 

ei-leikkaava kärki.

C.Wire-lämpökäsittely tekee  

instrumentista vahvan ja joustavan.

Pituudet 19 mm tai 23 mm.

* Arvonlisäveroton hinta

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

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

32890 MM Dual Move kit -kulmakappale ja moottori

33700 MM Dual Move, kulmakappale, 1 kpl

Resiprokaatio-

liikettä tekevä 

UUTUUS

One RECI 
Steriili, kertakäyttöinen, lämpökäsitelty joustava, mutta riittävän 

tehokas. Valitaan yksi instrumentti, jolla kanava muotoillaan, 

joko 20.04, 25.04, 25.06, 35.04 tai 45.04 

Turvallinen ja joustava:  kestävä C.wire-lämpökäsittelyn ja 

resiprokaatioliikkeen ansiosta. Voidaan esitaivuttaa, säilyttää 

esitaivutetun muotonsa. Seuraa kanavan anatomiaa.

Leikkaa tehokkaasti: epäsymmetrinen muoto;

poistaa depristä hyvin ja  instrumentti pysyy kanavan keskellä.

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. 
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105 e
*84,68 e

85 e
*68,55 e

124 e
*100 e

80 e
*64,51 e

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

Uusi!

Käyttövalmis ruisku, josta riittää 10–12 juurika-

navaan. 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 läm-

minguttaperkkatekniikkaan. Säilytys huoneen-

lämmössä (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 kattaminen, 

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

TheraCal LC
Kaksoiskovetteinen resiinivahvistettu kal-
siumsilikaatti suoraan ja epäsuoraan pulpan 

kattamiseen sekä lineriksi.

Voidaan käyttää kalsiumhydroksidin, lasi-io-

nomeerin ja resiinivahvistetun lasi-ionomeerin 

sijaan. Suojaa ja eristää  pulpa-aluetta.

Tarkka vienti syviin kaviteetteihin. Valokovet-

teinen, mahdollistaa välittömän restoratiivisen 

materiaalin viennin.

• emäksinen pH 

• röntgenkontrasti 

• sietää kosteutta, vienti maksimissaan   

1 mm kerros

37125 TheraCal LC,  

 4 x 1 g ruisku

* Arvonlisäveroton hinta
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Endo-Eze 
MTAFlow White

NaviTip Single Sideport
NaviTip &

VALO Grand & uudet linssit

Uutta!

Endodonttinen, valkoinen korjaussementti. 
Helppo sekoittaa.  Sopii esteettiselle alueelle.
Indikaatiot: pulpotomia, pulpan kattaminen, juurenpää täytteet, apeksifikaatio, 

perforaation korjaus, juuriresorptio. 

Konsistenssia voi vaihdella puttystä juoksevaan jolloin tulee 29 G NaviTipin läpi

Ei värjää. Tarkka vienti. Ei huuhtoudu pois. Pakkaus riittää 8-10 applikointiin.

303478 Endo-Eze MTA Flow White Kit, 

 sisältää 2 ml geeliä, 2 g jauhetta, 10 skiniruiskua, 20 MicroTip -kärkeä G20 ja 10 korkkia ruiskuun

Palkittu johdoton VALO Grand -valokovettaja 
– ylivertainen teho, tasaisempi kovetustulos 
Sopii kaikille valokovetteisille materiaaleille. 

Ulottuu helposti ja suoraan kaikille kovetettaville kohteille. 

Optimaalinen valokeila.Linssin halkaisija 12 mm. 

Kolme kovetustoimintoa: Standard (1000 mw/cm2), 

High Power (1600 mw/cm2) ja Xtra Power (3200 mw/cm2). 

30954   Matt Black |    301261   Red Rock   

301260 Sapphire     |    301262  Midnight  

UUDET LINSSIT! 
Helppo kiinnitys, lisätoiminnot napsahtaen
306680 Valo Grand White Light -linssi, 2 kpl

306681 Valo Grand Interproximal -linssi, 2 kpl

306682 Valo Grand Point Cure -linssi, 2 kpl

306683 Valo Grand Proxi Cure -linssi, 2 kpl

306684 Valo Grand Translume -linssi, 2 kpl

306685 Valo Grand Black Light -linssi, 2 kpl Osta valintasi mukaan neljä pakkausta 

(20 kpl/pakkaus) NaviTip- tai NaviTip Single Sideport 

-kärkiä, saat niistä yhden veloituksetta. 

3 + 1 Tarjous voimassa 31.8.2022 asti.



ProTaper UltimateTM 
ProTaper Ultimate on jatkokehitetty ProTaper Goldista. 

Järjestelmässä on vähemmän viiloja, jotka ovat 
joustavampia ja puhdistavat kanavan tehokkaammin. 
Järjestelmässä omat, täydellisesti yhteensopivat kuivaus- 
ja täyttönastat.

• Vähemmän viiloja muotoiluvaiheessa

• Optimaalinen joustavuus, kestää paremmin pyörivän  
 liikkeen aiheuttamaa rasitusta

• Tehokas debriksen poisto kanavasta

• Oma koneellinen liukupolkuviila

UUTUUDET! 

AH Plus® Bioceramic Sealer
Tutustu uuteen biokeramiseen sealeriin, joka luo 
ihanteelliset olosuhteet hydroksiapatiitin muodostumiselle 
ja auttaa stimuloimaan kudosten uudelleenkasvua ja 
juurikanavan paranemista.

Huomaa myös tuotteen optimaaliset käsittelyominaisuudet, 
kuten korkea juoksevuus ja alhainen viskositeetti, joiden 
avulla vaikeimminkin saavutettavat apikaaliset alueet on 
helppo täyttää.

Ota vakituiseen käyttöösi AH Plus Bioceramic Sealer. 

AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1 2022-06-08   16:35:202022-06-08   16:35:20

GC NORDIC 
info.finland@gc.dental 
http://finland.gceurope.com

Monipuolisin 
yhdistelmämuovi

G-ænial®

Universal
Injectable
AAllooiittaa  iinnjjeekkttooiimmiinneenn!!  
Nopeammat viimeistelyvaiheet, 
koska anatomia on jo luotu 
valmiiksi 

LLooppeettaa  ppäääällllyyssttäämmiinneenn!!  
Soveltuu kaikkiin kaviteettiluokkiin 
ilman kokorajoituksia

NNaauuttii  kkäässiitttteellyyssttää!!  
Ruiskun muotoilu mahdollistaa 
helpon ruiskuttamisen ilman 
kontrolloimatonta valumista

Uudet pitkät ja taivutettavat 
vientikärjet mahdollistavat helpon 
pääsyn vaikeisiin taka-alueen 
kaviteetteihin 

TTeeee  eesstteettiiiikkaassttaa  
ppiittkkääkkeessttooiissttaa!! 
Erinomainen  kiillottuvuus ja 
kiillon säilyminen

TARJOUS
Osta elements™ IC Obturation 
System, saat lisäksi veloituksetta:

1 kpl Buchanan lämpökärki, 

1 kpl Guttaperkka-ampullipakkaus,

1 kpl Buchanan käsi-instrumentti 

1 kpl Sealapex -kalsiumhydroksisealeri

 

elements™ IC Obturation System 
Lämminguttaperkkalaite, jolla saat nopeammin 

ja helpommin luotettavat ja tiiviit juurikanavatäytteet

• Langattomat käsikappaleet, ergonomiset käytössä

•  Guttaperkka-ampullin määrän näyttö parantaa työn 

suunnittelua 

•  Akut lataantuvat täyteen 2 tunnissa ja kestävät 16 

kanavan täytön

•  360° kytkentärengas kummassakin käsikappaleessa 

Buchanan™ -lämpökärjet
elements™ IC -lämminguttaperkkalaite pitää lämpötilan 

vakiona täytön aikana ja  Buchanan-lämpökärki ei 

pehmennä täyttömateriaalia liikaa.  

Buchanan käsi-instrumentit
Buchanan™-käsi-instrumenteissa on kapeneva NiTi-pää 

ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu täppäyspää. 

Käsi-instrumentteja voidaan käyttää kaikissa tavallisissa 

täyttötekniikoissa, niin lämmin- kuin kylmämenetelmissä.

Guttaperkka-ampullit 

Korkki musta ja kärki kuparia (ei enää 

hopeaa) ja kultapinnoite.

Sealapex-kalsiumhydroksisealeri
Eugenoliton sealeri, joka edistää 

nopeaa paranemista ja nopeaa 

kovakudoksen muodostumista. 

Pakkauksessa Sealapex-pasta ja 

aktivaattori sekä sekoitusalusta.



ProTaper UltimateTM 
ProTaper Ultimate on jatkokehitetty ProTaper Goldista. 

Järjestelmässä on vähemmän viiloja, jotka ovat 
joustavampia ja puhdistavat kanavan tehokkaammin. 
Järjestelmässä omat, täydellisesti yhteensopivat kuivaus- 
ja täyttönastat.

• Vähemmän viiloja muotoiluvaiheessa

• Optimaalinen joustavuus, kestää paremmin pyörivän  
 liikkeen aiheuttamaa rasitusta

• Tehokas debriksen poisto kanavasta

• Oma koneellinen liukupolkuviila

UUTUUDET! 

AH Plus® Bioceramic Sealer
Tutustu uuteen biokeramiseen sealeriin, joka luo 
ihanteelliset olosuhteet hydroksiapatiitin muodostumiselle 
ja auttaa stimuloimaan kudosten uudelleenkasvua ja 
juurikanavan paranemista.

Huomaa myös tuotteen optimaaliset käsittelyominaisuudet, 
kuten korkea juoksevuus ja alhainen viskositeetti, joiden 
avulla vaikeimminkin saavutettavat apikaaliset alueet on 
helppo täyttää.

Ota vakituiseen käyttöösi AH Plus Bioceramic Sealer. 

AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1 2022-06-08   16:35:202022-06-08   16:35:20



LUNA FLOW
Regular  
viscosity

LUNA FLOW LV
Low viscosity

ESIMERKKI:

Kuvat Dr. Jose Amengual Lorenzo - Espanja

ENNEN JÄLKEEN

UUSI

Kuvat: Dr. Susan McMahon - USA

ENNEN JÄLKEEN

UUSI

LUNA 2 & LUNA FLOW -  TARJOUS 2+1

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

find out more at:
www.sdi.com.au
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LUNA 2 
UNIVERSAALI YHDISTELMÄMUOVI
Ylivoimainen vahvuus ja estetiikka
• Loistava käsiteltävyys: tarttumaton, helppo pakata ja muotoilla
• BPA-vapaa
• VITA-sävy, jossa Logical Shade Matching -teknologia sekä kameleont-

tiefekti helpottavat sävynvalintaa, ja värin pysyvyys on erinomainen.
• Korkean 250 %:n Al-radiopasiteetin ansiosta täyte erottuu röntgen-

kuvissa selkeästi, mikä mahdollistaa helpon ja tarkan diagnoosin.
• Dentiinin kaltainen taivutuslujuus luokkien III, IV, V  

ja proksimaalisissa restauraatioissa
• Korkea puristuslujuus tukee okklusaalista kuormitusta  

luokkien I ja II -restauraatioissa sekä pilarirakenteissa
• Opalisoiva ja fluoresoiva kuten hammas, mikä takaa luonnollisen 

lopputuloksen.

LUNA FLOW 
UNIVERSAALI JUOKSEVA YHDISTELMÄMUOVI
• Täydellinen juoksevuus kaviteettiin, pitää muotonsa erinomaisesti  

käsiteltävänä eikä jäntevöity.
• Erittäin korkea 265 %:n Al-radiopasiteetti tekee Luna Flow:sta  

erinomaisen röntgensäteilyä läpäisemättömän pohja- ja alusmuovin.
• VITA-sävy, jossa käytetty Logical Shade Matching -teknologiaa sekä  

kameleonttiefekti helpottavat sävynvalintaa, ja värin pysyvyys on erinomainen.  
Sopii erinomaisesti paitsi pieniin restauraatioihin myös väliaikaiskorjauksiin  
tai posliinin korjaamiseen.

• Poikkeuksellinen puristuslujuus 421 MPa mahdollistaa  
erittäin vahvat restauraatiot.

• Suuri taivutuslujuus 128 MPa luokan V restauraatioille.
• Opalisoiva ja fluoresoiva kuten hammas, mikä takaa luonnollisen lopputuloksen.

TARJOUS 2+1 
Osta 2 pakkausta 
LUNA 2 tai LUNA FLOW, 
saat yhden samanlaisen 
pakkauksen kaupan päälle.

LUNA 2 

UNIVERSAALI YHDISTELMÄMUOVI

Ylivoimainen vahvuus ja estetiikka

• Loistava käsiteltävyys: tarttumaton, helppo pakata ja muotoilla

SDI  2/1 - aukeama

Uutuudet: Luna 2  ja  Luna Flow 

sivupohja tulee SDI:ltä
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Riva Star Aqua  on ei-invasiivinen 2-vaiheinen 
patentoitu järjestelmä, jota käytetään hammassäryn 
poistamiseen. Tämä seuraavan sukupolven 
vesipohjainen ratkaisu ei ole ainoastaan 
antimikrobinen, vaan se on myös eliminoi biokalvoa 
ja on tehokas desensitisoija.

Riva Star Aqua on vesipohjainen  
(ei ammoniakkipohjainen).Tämä vähentää 
kudosärsytystä, poistaa hajuja ja huonon maun 
sekä helpottaa varastointia.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN 

SDF SYSTEM 

KAUPAN 
PÄÄLLE

TARJOUS! OSTA 2 PAKKAUSTA RIVA LIGHT CUREA

SAAT RIVA STAR AQUA PULLOPAKKAUKSEN

RIVA® LIGHT CURE
Riva Light Cure voidaan vaivattomasti asettaa ja muotoilla sen 
tarttumatta instrumentteihin. Tämä erinomainen täytemateriaali 
ei valu ja säilyttää muotonsa, mikä säästää aikaa erityisesti 
ylähampaita restauroitaessa.





ContacEz -hiontanauhojen innovatiivinen, yhdenkäden muotoilu tarjoaa 
optimaalisen tuntokontrollin ja mahdollistaa helpon pääsyn tiukkoihin 
etu- ja takahammasväleihin. Joustavat nauhat kaareutuvat ja mukautuvat hampaiden 
luonnollisiin muotoihin ja avoin muotoilu mahdollistaa hyvän visuaalisen hahmotuskyvyn. 
Käyttäjä- ja potilasystävällinen muotoilu eliminoi yökkäämistä ja estää pehmytkudosärsytystä. 

5 syytä vaihtaa ContacEZ -nauhoihin
• Optimaalinen tuntokontrolli
• Joustavat nauhat mukautuvat hampaiden luonnollisiin muotoihin
• Ergonominen muotoilu ehkäisee käden väsymistä
•  Parempi näkyvyys avoimen muotoilun vuoksi
• Autoklavoitava 

For more information, scan the QR-code on your phone

8343-2022-06_ContacEZ_Hammasvaline_Extra_129,5x190mm_FI.indd   18343-2022-06_ContacEZ_Hammasvaline_Extra_129,5x190mm_FI.indd   1 2022-06-17   13:21:062022-06-17   13:21:06

Komet

H1SML Endodonttinen ruusupora

Kovametallinen pora juurikanavan etsimiseen ja avaamiseen. 

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

Käytetään kevyellä paineella, ilman jäähdytystä, kierrosnopeus 

1500–2000 rpm. Pakkauskoko 5 kpl/pakkaus:

36080 HM H1SML 006 WL

36081 HM H1SML 008 WL

36082  HM H1SML 010 WL

36083 HM H1SML 012 WL

36084 HM H1SML 014 WL

Endo Guard Endodonttinen pora

Kärjestä leikkaamaton pora, jolla preparoidaan kaviteetti ja 

mahdollistetaan juurenhoitoneulan esteetön pääsy juurikanavaan. 

Rihlatut terät vähentävät tärinää.

33176 Endo Guard H269QGK 014FG, 5 kpl

Endo rescue kit 
Katkenneen juurikanavainstrumentin poistoon

35036 Komet Endo rescue kit

24 e
*19,35 e

20 e
*16,13 e

30360 HM H1SML 006 WXL

30361 HM H1SML 010 WXL

30362 HM H1SML 014 WXL

47 e
*37,90 e

95 e
*76,61 e * Arvonlisäveroton hinta
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Simplee suunsuoja IIR
Simplee suunsuoja IIR, kumilenkeillä, kolmekerroksinen. 

Värit: musta, magenta, indiko, fossil. 50 kpl laatikoissa.

303175  Suunsuoja IIR, musta, kumilenkit, 50 kpl 

303176 Suunsuoja IIR, magenta, kumilenkit, 50 kpl

303177 Suunsuoja IIR, indiko, kumilenkit, 50 kpl

303178     Suunsuoja IIR, fossil, kumilenkit, 50 kpl 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

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

Top Dent kyretti Gracey Sharp Edge SE
306660  Kyretti Gracey Sharp Edge 1-2 SE, 1 kpl

306661  Kyretti Gracey Sharp Edge 7-8 SE,  1 kpl

306662 Kyretti Gracey Sharp Edge 9-10 SE, 1  kpl

306663  Kyretti Gracey Sharp Edge 11-12 SE, 1 kpl

306664  Kyretti Gracey Sharp Edge 13-14 SE, 1 kpl

306665  Kyretti Gracey Sharp Edge 15-16 SE, 1 kpl

306666  Kyretti Gracey Sharp Edge 17-18 SE, 1 kpl

306673  Kyretti Banhard Sharp Edge Sharp 5-6 SE, 1 kpl

Top Dent Gracey Mini Sharp Edge MSE
306667  Gracey Mini Sharp Edge 1-2 MSE, 1 kpl 

306668  Gracey Mini Sharp Edge 7-8 MS, 1 kpl

306669  Gracey Mini Sharp Edge 11-12 MSE, 1 kpl

306670  Gracey Mini Sharp Edge 13-14 MSE, 1 kpl

306671  Gracey Mini Sharp Edge 15-16 MSE, 1 kpl

306672  Gracey Mini Sharp Edge 17-18 MSE, 1 kpl

Top Dent sirppi Sharp Edge 
306674  Sirppi Micro Sharp Edge 301-302 SE, 1 kpl

306675  Sirppi Mini Sharp Edge 311-312 SE, 1 kpl

306676  Sirppi Sharp Edge M23 SE, 1 kpl

306677  Sirppi Jack Sharp Edge 315-316 SE, 1 kpl

Uutta!

Uudet ergonomiset silikonivartiset  Top Dent 
”Sharp Edge” -instrumentit. Varren halkaisija 
13,5 mm. Valmistettu  sveitsiläisestä teräksestä  
(HRC 60), mikä säilyttää terävyytensä.



TM
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Tiesitkö, että American Eagle valmistaa myös 
tutkimusinstrumentteja? Ne ovat höyhenenkevyitä 
ja tarjoavat erinomaisen tuntoherkkyydeen hampaalle. 

American Eagle -tutkimusinstrumentit ovat

•  Poikkeuksellisen kevyitä ja joustavia instrumentteja 

•  Tarkat ja selkeät merkinnät helpottavat työskentelyä 

•  Ergonomiset ja kevyet kahvat parantavat työskentelymukavuutta

•  Kestäviä - valmistetaan erittäin kestävästä metalliseoksesta

37401  Sondi DG16 juurikanava, 1 kpl

39761  Sondi 23-6, 1 kpl

39760  Sondi-WHO-ientaskumittari, 1 kpl

30775  Sondi-ientaskumittari 23/1, 1 kpl

39759  Ientaskumittari 2-12, 1 kpl

39758  Ientaskumittari WHO, 1 kpl

39762  Suupeilinvarsi musta, 1 kpl

XP   TECHNOLOGY™

XP   TECHNOLOGY
™

American Eagle Tunnetusti teroitusvapaat 
ja kestävät instrumentit

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.

Tutkimusinstrumentit

39759

3975839759

37401

39760

39762

30775
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LMServo™ -instrumenttikasetit

Lue lisää nettisivuiltamme 
www.lm-dental.com

 

Turvallisuutta ja tehokkuutta välinehuoltoon

 

Instrumenttikasettien käyttö vähentää yksittäisten instrumenttien käsittelyä ja 
tuo tehokkuutta ja turvallisuutta instrumenttien käsittelyyn hoitotoimenpiteiden ja 
huoltokierron aikana. 

LM-Servo™ -kasettien avulla pystyt järjestämään instrumentit valmiiksi 
hoitotoimenpideseteiksi ja tunnistat instrumentit helposti myös kasetin ollessa 
suljettuna. Kasetin kyljessä on lisäksi paikat LM-värikoodinapeille (6000–6005) 
käyttäjä- tai toimenpidekohtaisten instrumenttisettien merkitsemiseksi. 

Korkealaatuisesta, autoklavoitavasta muovista valmistetut LM-Servo™ -kasetit ovat 
kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Kasetissa instrumentit lukittuvat turvallisesti paikoilleen 
mutta mahtuvat samalla kuitenkin pyörimään paikoillaan varmistaen optimaalisen 
puhdistustuloksen ja infektiokontrollin.

LM-Servo™ -kasettien mitoitus on DIN13999 
-standardin mukainen, joten ne ovat yhteen- 
sopivia muiden klinikalla käytössä olevien 
tarjottimien ja laitteiden kanssa. Kasetit voi 
myös liittää kiinnittimellä (6417) LM-ServoMax™  
-tarjottimeen (6410).

LMServo™ 5   (6650)

LMServo™ 8   (6680)

• Viidelle käsi-instrumentille

• Kahdeksalle käsi-instrumentille

Guttaperkanpoistoinstrumentti
Guttaperkkanastan poistoon suunniteltu instrumentti. Soveltuu erityisen hyvin pois-

tamaan juurikanavan seinämään kiinnittynyt guttaperkka. Voidaan käyttää myös 

ultraäänikärjen avulla; tee ultraäänen kärjellä pieni kolo, paina guttaperkkaa kanavan 

seinään, irrota materiaali instrumentin avulla. Saatavana kaksi erilaista mallia, toisessa 

on koukut ylös-alas ja toisessa vasen-oikea.

302921 Guttaperkkan poisto instr Y-A MaDe 1 kpl

302922 Guttaperkkan poisto instr V-O MaDe 1 kpl

M+W  Select kylmäspray
Soveltuu hampaan vitaliteetin testaamiseen esimerkiksi 

vanupallon avulla sekä jäljennös -ja valumateriaalien jäähdyttämiseen. 

Sprayn ulostulolämpötila -50 °C. Ei sisällä CFC:tä.

303495  Kylmäspray, M+W, 200 ml

M+W Select aktivoitava kylmäpussi 
Ulkoiseen käyttöön. Neste aktivoituu puristamalla pussia 

voimakkaasti ja ravistamalla sitä. Pussin mitat: 15x17 cm.

303496  Kylmäpussi aktivoitava M+W, 10 kpl

M+W Select Hexagum 
Alkoholiton suuvesiliuos, joka sisältää 0,12 % tai 0,20% klooriheksidiinigluko-

naattia ja 0,05% natriumfluoridia. 

Ihanteellinen käytettäväksi ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ennen ham-

mashoitoa. Käytetään lyhytaikaiseen suun ja kurkun alueen puhdistukseen ja 

hoitoon. Hexagumin antibaakteeriset ominaisuudet raikastavat hengitystä, 

taistelevat haitallisia mikro-organismeja vastaan ja vähentävät plakin muo-

dostumista. Suuvesiliuos ehkäisee kariesta, ientulehdusta ja parodontiittia. 

Voidaan käyttää myös tulehtuneille ja ärtyneille ikenille. 

Miellyttävä purukumin maku. 

Käyttö: huuhtele suu käyttövalmiilla liuoksella noin 20–30 sekunnin ajan. 

Sylje pois, ÄLÄ huuhtee suuta!

303498 Hexagum -klooriheksidiini 0,12%  M+W, 500 ml

303499 Hexagum Forte -klooriheksidiini 0,20%  M+W, 500 ml

39079

39078

Juurikanavainstrumentit
Ruostumatonta terästä, ergonomiset silikonivarret.

Juurikanavatäppäin 0,5–1,0 mm juurikanavan täytteiden vertikaaliseen 

täppäämiseen. 

Juurikanavakoettimen pitkät ja terävät kärjet helpottavat juurikanavien löytämistä. 

39079 Täppäin, juurikanava 41-42, 1 kpl

39078 Sondi 27-28 juurikanava, 1 kpl

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

Uutta!

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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Muista huoltaa ja hoitaa adapteri 
säännöllisesti ja oikein. 

Adapterisi kestää pitkään käyttökuntoisena, kun vaihdat mm. 

O-renkaat aika ajoin (suositus 6-12 kk välein) ja käytät alkupe-

räisiä Crystal Tip -kärkiä.

adapterihuolto | Lähetä adapterisi huollettavaksi

meille ilmaisissa instrumenttipusseissa.

Kysy lisää ja pyydä ilmaiset huoltopussit, p. 010 588 6300

Älä tuhoa adapteria!
Käytä adapterisi kanssa vain alkuperäisiä, aitoja Crystal Tip -kärkiä, 

jotka kiinnittyvät tiiviisti ja oikein eivätkä tuhoa adapteria

Alkuperäset Crystal TIp-kärjet saat vain Hammasvälineestä!

31637 Adapteri ADEC, 1 kpl

31638 Adapteri Luzzani Minilight, 1 kpl

31639 Adapteri Sirona C8, 1 kpl

Natures Tip   
Biohajoava ilma- ja vesiruiskun kärki 

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

Original-malli  
pituus 95 mm, 4 ilmakanavaa. 

Original-kärkiä suositellaan ruiskuihin  

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

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

Vältä tartuntoja! Suojaa potilaasi!

Kertakäyttöinen kärki on aina puhdas

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

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 lajitelmapakkauk-
sissa. Pakkauskoot: 250 kpl ja 1 500 kpl.

Huolla itse! O-rengaskorjaussetti
sisältää O-renkaat kahteen huoltokertaan

36360 Crystal Tip ADEC O-rengas, 1 pkt

36361 Crystal Tip Luzzani O-rengas, 1 pkt

36362 Crystal Tip Sirona C8 O-rengas, 1 pkt

O-renkaan vaihto-ohjeet 

löytyvät verkkokaupastamme 

tuotteen tuotekortilta
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3 + 1
Osta 3 pakkausta Ultra-Etch -ruiskuja (4 x 1,2 ml), 
saat lisäksi yhden pakkauksen kaupan päälle.  

Ultra-Etch
35 % fosforihappogeeli 

Ihanteellinen viskositeetti, joka helpottaa 

tarkkaa applikointia.

39021  Ultra-Etch -ruisku, 4 x 1,2  ml

Opalescence Boost PF
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.  

35771  Opalescence Boost PF Patient Kit, sisältää

 2x 1.2 ml Opalescense boost 

 1 x 1,2 ml Opaldam green 

 10 x kärjet, IsoBlock ja värikartta

Tarjous voimassa 1.9.–31.10.2022.

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

Osta valintasi mukaan neljä Opalescence PF  10 % | 16% -täyttöpakkauksta, 
saat niistä yhden veloituksetta. 

37743  Opalescence PF 16% minttu, 40x 1,2 ml

37741  Opalescence PF 10% minttu, 40x 1,2 ml

37740  Opalescence PF 10% regular, 40x 1,2 ml

37742  Opalescence PF 16% regular, 40x 1,2 ml

Osta kolme pakkausta Opalescence Boost PT Patient Kit (35771), 
saat lisäksi yhden samanlaisen veloituksetta kaupan päälle. 

Tarjous voimassa 31.8.2022 asti.
Tarjous voimassa 1.9.–31.10.2022.3 + 13 + 1



2+1 

EDISTYKSELLINEN HAMPAIDENVALKAISUJÄRJESTELMÄ 

VAIN 20 
MINUUTTIA 
PÄIVÄSSÄ

VALKOISEMMAT 
HAMPAAT VIIDESSÄ 

PÄIVÄSSÄ

ALAN AMMATTILAISTEN 
KÄYTTÄMÄ JA 

SUOSITTELEMA
HELPPOKÄYTTÖINEN
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Miljoonat ihmiset 100 maassa ovat luottaneet Pola Light -järjestelmään  
saavuttaakseen valkoisemman hymyn turvallisemmin ja nopeammin.

Pola Light -hampaidenvalkaisujärjestelmässä yhdistyvät Polan palkittu 
valkaisukoostumus ja kohdennettu LED-tekniikka.

Ja kaikki oman kodin rauhassa.

• Nopeasti toimiva, valkoisemmat hampaat 5 päivän kuluessa

• Suunniteltu poistamaan pitkäaikaiset värjäymät hampaista turvallisesti

• Palauttaa hymysi sinun valkoisimpaan mahdolliseen luonnolliseen sävyyn

• Lisähydraatio hampaiden arkuuden minimoimiseksi

• Vahvistaa hampaita palauttamalla niiden mineraalikoostumuksen

• Täyteen ladattava LED-valo tulevia hampaidenvalkaisuhoitojasi varten.

• 

TARJOUS! OSTA 2 PAKKAUSTA, SAAT 1 PAKKAUKSEN KAUPAN PÄÄLLE

302594 POLA LIGHT-pakkaus sisältää:  
LED-valollisen suukappaleen + 4 x 3 g POLADay 6% -valkaisugeeliä,  
USB-latausjohdon ja käyttöohjeen

NAUTI KIRKKAAMMASTA, 
VARMEMMASTA  
HYMYSTÄ 5 PÄIVÄN 
KULUESSA

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

ANGLE

Vahvat instrumentit 
oikomiseen

Kysy lisää oikomistuotteista ja MA Dentalin instrumenteista
Mervi Lammiselta p. 045 7820 3240
mervi.lamminen@hammasvaline.fi 

Oikomistuotemyynti p. 010 588 6600 

Apollonian Hammaslääkäripäivien prekurssi

SPACE CLOSURE IN ORTHODONTICS 
- PRINCIPLES, MECHANICS 
& CLINICAL MANAGEMENT
Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

The course will focus on planning, biomechanical considera-

tions, and the clinical management of space closure mainly in 

cases of extraction and agenesis. 

Agenda 9.11.2022
09:00 - 09:30 Registration Messukeskus, Helsinki

09:30 - 11:00  The bony envelope, space closure principles 

  & optimal force level

11:00 - 11:30  Coffee break

11:30 - 13:00  Sectional & continuous arch techniques. 

  Maximum anchorage

13:00 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:30  Minimum anchorage and agenesis

15:30 - 16:00  Discussion

Apollonia järjestää kurssin yhteistyössä 

American Orthodonticsin ja Hammasvälineen kanssa.  

Lisätietoja koulutus@apollonia.fi

Ilmoittautumiset viimeistään 9.10.2022

Apollonian sivuilla > Hammaslääkäripäiven prekurssi Morten 

Laursen, kurssi 601022

MADentalin instrumentit oikomiseen
- aineisto puuttuu (pihdit)> otetaan MADentalin tuote-
luettelon sivuista...1/1  
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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. 



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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Helppo k i inn i t tää  ja  i r ro t taa  CLiPPERin  avul la . 
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matali l la tehoasetuksil la.

Yleiskärki B supragingivaaliseen 

hammaskivenpoistoon. 

Periokärki EP subgingivaaliseen.

Uudistunut Bien Air 
Uudet NOVA-kulmakappaleet  
Korkealaatuinen sveitsiläinen. Pieni pää, hoikka siro 

kaula, jossa hyvä pito kulmikkaan muotoilun ansiosta. 

Hyvä tasapaino, tehokas, tasainen hiljainen käynti ja 

hyvännäköinen. 
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Nova

Kysy lisää tämän sivun tuotteista 
laitemyynnistämme p. 010 588 6200 
laitemyynti@hammasvaline.fi
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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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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

* Arvonlisäveroton hinta



Laadusta ei tingitä.
INTEGOissa käytettävyys, joustavuus ja 

huollon helppous ovat standardi 
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Ergonomiset liikeradat.
Ulottuvuutta. Keveyttä.

Erittäin helppo käyttöönotto.

INTEGOn monipuoliset ominaisuudet 

ovat nopeasti ja helposti omaksuttavissa

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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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.  

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.

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
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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! 



Luonnollisen kaunista  
jälkeä yhdellä käynnillä

LiSi Block

Litiumdisilikaatista 
valmistettu CAD/CAM-
blokki vastaanotoille

Initial LiSi Block: yhden vastaanottokäynnin taktiikkaan 

• Säästää aikaa, koska
polttaminen ei ole
tarpeen

• Täysin kristallisoitu
litiumdisilikaatti

• Kestävä, kaunis ja
tarkkareunainen

• Luonnollisesti
opalisoiva

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.

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

Lataa uusin tuoteluettelo CEREC & inLab

www.hammasvaline.fi/tuotteet/tuoteluettelot

Laajaan cad/cam-tarvikevalikoimaamme kuuluvat 

mm. nämä valmistajat: 

Keramiablokit restoratiivisiin toimenpiteisiin 

Yhdistelmämuoviblokit

Keramiablokit implantologiaan 

Blokit ja kiekot hammaslaborotoriolle.

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

CAD/CAM-kursseja yhteistyössä 
Digitaldentin kanssa
Katso kurssitarjonta > https://digitaldentin.fi/koulutusportaali/
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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
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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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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. 
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Suojaa itsesi ja potilaasi!
Osa suojatuotteista vain asiakaspalvelun kautta

Kysy saatavuudesta p. 010 588 6100

7,50 e
*6,05 e

5,90 e
*4,76 e

LIFA

hengityssuojaimet FFP2  
303440 Hengityssuojain FFP2, kumilenkein, valkoinen, 9 kpl 

303441 Hengityssuojain FFP2, kumilenkein, musta, 9 kpl   

Kirurgiset suunsuojat IIR 
Kotimainen, kirurginen suu-nenäsuojus (Type) IIR on CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

Roiskesuojattu suu-nenäsuojus soveltuu ammattilaisille sairaalakäyttöön ja vaativaan 

potilastyöhön. Valmistettu turvallisista ja allergiatestatuista materiaaleista. 

Suunsuoja on miellyttävä kasvoilla ja sen läpi on helppo hengittää. 

Suodatustehokkuus ≥ 98 %. Suunsuojassa on monikerroksinen rakenne 

ja joustavat korvalenkit. Valmistusmateriaalit eivät sisällä lasikuitua, lateksia tai 

nikkeliä. Allergiatestattu. Valmistettu Suomessa. 

Sertifikaatit: EN 14683:2019 + AC:2019 (Medical Face Masks),  

EN ISO 10993-5:2009 (Biological evaluation of medical devices),  

EN ISO 10993-10:2013 (Test for irritation and sensitization).

303397 Suunsuoja kirurginen IIR, kumilenkein, valkoinen, 50 kpl

303442 Suunsuoja kirurginen IIR, kumilenkein, Kissa, 50 kpl

Ylöskäännettävä suojavisiiri M+W
Suojavisiiri suojaa kasvoja roiskeilta 

ja aerosoleilta. Suojavisiiri on valmistettu huurtumista estävästä materiaalista ja siinä 

on säädettävä kuminauha. Suojavisiirin visiiriosa on mahdollista kääntää ylös kasvoilta 

ja se mahtuu useimpien silmälasien päälle. Saatavilla vaihdettavat suojakalvot. Paino 

90 g. 99% UV-suoja. CE-merkitty. Pakkauksessa kehys ja suojakalvo.

303283  Suojavisiiri M+W, ylöskäännettävä, 1 kpl

303284  Suojavisiiri M+W, ylöskäännettävä, täyttöpakkaus, suojakalvo

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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199,64 e
*161 e

39 e
*31,45 e

172,36 e
*139 e

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 | Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212   
Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498
Pohjois-Suomi |  Minna Ahonen,  p. 045 7820 3248
Lounais-Suomi | Katriina Sjöroos, p. 050 310 8607
Länsi- ja Keski-Suomi | Susanna Asunta p. 045 7881 5199
Itä-Suomi | Niina Vartiainen, p. 045 7820 3244

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

UUTTA! Terragenen indikaattorit

Chemdye CDWU-Z 
Indikaattori ultraäänipesulaitteen 

puhdistusprosessin ja kavitaatio-

tehokkuuden (pesutehon) 

valvontaan. Rutiinitesti 

suoritetaan viikoittain tai 

päivittäin kavitaatioenergian 

varmistamiseksi. Testin avulla 

voidaan havaita mahdollinen vika ultraäänipesulaitteen toimin-

nassa. Esivalmisteltu testi antaa tuloksen välittömästi värimuu-

toksen kautta. Helppo käyttää ja tulkita. 

303380  Chemdye CDWU-Z testi, 30 kpl

Chemdye Bowie-Dick Test 
Testikortti valvomaan 

ilmanpoiston tehokkuutta 

tyhjiöavusteisissa 

höyrysterilointilaitteissa 

303381  Chemdye Bowie-Dick 

 Test Card Kit 1+120 

Servietti Maxi
303486  Sininen muoviservietti Maxi, 

 koko 90 x 116 cm, 40 kpl

Perfection
Plus 

* Arvonlisäveroton hinta



Tulossa! 2Shape mini OneCurve mini
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Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista juurihoidosta.

14.9.2022  OULU      |  Radisson Blu Hotel

29.9.2022  TURKU   |  Radisson Blu Marina Palace

13.10.2022  PORI      |  Original Sokos Hotel Vaakuna

Luennoitsija EHL, HLT Riikka Mattila 

29.9.2022  HELSINKI   |  Original Sokos Hotel Presidentti

13.10.2022 LAHTI    |  Original Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Luennoitsija EHL Jussi Furuholm.

Kurssiin osallistuvat pääsevät suunnittelemaan paljon harjoitustöitä. 

Luennolla käydään läpi uudistuneet koneelliset juurihoitoneulat ja nii-

den käyttö sekä vanhan täytteen purkuun sopiva Remover-instrument-

ti. Lisäksi luennolla esitellään Angeluksen täyttöön sopiva biokeraami-

nen sealeri Bio-C Sealer sekä perinteistä MTA:ta korvaava Bio-C Putty.

Coltene MICRO-MEGAn 2Shape- ja One Curve -juurihoitoneulat ovat 

koronaaliosastaan kaventuneet. Miten tämä tulee huomioida  

koneellisessa kanavalaajennuksessa ja juurentäytössä? 

Entä jos vanha täyte pitää purkaa? 

Luentomatka Itävallan Alpeille!

Mayrhofen Zillertal  
ke 1.2. – su 5.2.2023 

Hammasväline järjestää perinteisen luentomatkan helmikuus-

sa 2023 Itävallan Alpeille. Matka on tarkoitettu hammashoidon  

ammattilaisille. Luennot yhteistyössä Ultradentin kanssa. 

Luennoitsijana Dr. Raphael Beolchi ja teemana 

esteettinen hammashoito.

Direct Esthetic Dentistry: New Materials and Techniques for Anterior 

Restorations Dental Bleaching: Fundamental knowledge – how to 

treat even the most complex cases.

Lentoaikataulut 

Meno-paluu Finnairilla ja lentokenttäkuljetukset kohteessa

ke 1.2.  Helsinki HEL 7.50–9.30 München MUC 

su 5.2.  München MUC 18.45–22.20 Helsinki HEL

Majoitus

Alpendomizil Neuhaus****  

https://www.neuhaus-zillertal.com/en/

Lisätietoja myöhemmin verkkosivuillamme. 

Ohjelma 

17.00 Kahvit ja pientä suolaista

17.30  Luento 

19.00 Luento päättyy

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Tilaisuus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14 päivää ennen 

tilaisuutta Hammasvälineen kotisivuilla >  

https://www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat  

tai ilmoittautumiset@hammasvaline.fi. 

Peruutukset viimeistään 14 päivää ennen tapahtumaa. 

Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme 30 euroa 

(sis. alv).

 

CLASSICISTA MINIIN!  
Uudet mini-invasiiviset juurihoitoneulat
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XXXI Hammasväline Golf Open
torstaina 1. syyskuuta 2022 
Kultaranta Resort   
Särkänsalmentie 178, 21100 Naantali

Hammasvälineen 85v-juhlavuoden Golf Open pelataan 

Naantalissa Kultaranta Resortin kentällä. 

Aloitamme kello 11.00 lounaalla, yhteislähtö kello 13.00

Kilpailumuotona perinteisesti pistebogey 18 r.  Suurin huomi-

oitava tasoituson 36 HCP.  Sarjat miehet/naiset, väyläkilpailuja 

sekä joukkuekilpailu.  Myös paras scratch-tulos palkitaan. 

Osallistumismaksu 50 euroa sisältää golfkärryn, pallot, 

tulospalvelun, saunan, lounaan ja päivällisen. 

Mukaan mahtuu noin 50 pelaajaa.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.8.2022

kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapah-

tumat tai sähköpostitse: ilmoittautumiset@hammasvaline.fi 

tai puh. 050 310 8571 . 

Peruutuskulut:  18.8.2022 alkaen 100 % tapahtuman hinnasta.

Purennan korotus ja esteettinen  
korjaus ruiskumuottitekniikalla
Advanced hands-on - iltakurssit

4.10.2022  TAMPERE   |   Solo Sokos Hotel Torni  TÄYNNÄ!

6.10.2022  TURKU         |   Radisson Blu Marina Palace

25.10.2022  ESPOO       |   Hammasväline Oy  TÄYNNÄ!

Luennoitsija HLL Anton Mustonen.

GC:n ruiskumuottitekniikka mahdollistaa purennan korotusten 

ja esteettisesti haastavien anatomisten muotojen tekemisen 

kontrolloidusti ja lyhyemmällä hoitoajalla, ja sillä saavutetaan lu-

kuisia etuja verrattuna vapaalla kädellä työskentelyyn. Tekniikassa 

korkean lujuuden yhdistelmämuovi ruiskutetaan läpinäkyvään 

silikonimuottiin, joka on asemoitu potilaan suuhun, minkä jälkeen 

muovi valokovetetaan muotin läpi. 

Kurssi sisältää teoriaosuuden, käytännön harjoittelun työmal-

leilla ja paljon harjoitustöitä. Käytännön harjoittelussa tehdään 

purennan korotus taka-alueelle ja suoran tekniikan laminaatti 

etualueelle. Kurssin kesto on n. 3 tuntia.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Hinta on 125 euroa (sis. alv 24 %), sisältää opetusmateriaalin ja 

tarjoilut. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4 arkipäivää ennen 

tilaisuutta Hammasvälineen kotisivuilla / Kurssit ja tapahtumat 

tai ilmoittautumiset@hammasvaline.fi. 

ULTRADENT-ILTA  
Asiaa hemostaasista, valkaisusta 
ja valokovetuksesta
 
6.9.2022  OULU              | Radisson Blu Hotell
7.9.2022 KUOPIO          | Original Sokos Hotel Puijonsarvi
8.9.2022  TAMPERE     | Scandic Tampere City
20.9.2022  HELSINKI  | Original Sokos Hotel Presidentti  
21.9.2022 LAHTI            | Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
22.9.2022 TURKU         | Radisson Blu Marina Palace Hotel

Tule  päivittämään tietosi kunnollisen valokovetuksen  

tärkeydestä, hemostaasin aikaansaamisesta, esim. ennen 

jäljennöksen ottamista, sekä erilaisista valkaisumentelmistä 

ja niihin liittyvistä säädöksistä. 

Kurssille ovat tervetulleita kaikki hammashoidon ammattilaiset.
 

Luennoitsijana Patric Bellton, Regional manager, 

Ultradent Products Inc. Kurssikieli on englanti.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Tilaisuus on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään  

14 päivää ennen tilaisuutta Hammasvälineen kotisivuilla / Kurssit 

ja tapahtumat tai ilmoittautumiset@hammasvaline.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.

Jean S. – jälleen täällä 
ja menossa mukana!
Lipunmyynti ja lippuvaraukset 
kotisivuillamme 
www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_
tapahtumat 

Ilmoittautumiset kotisivuillamme www.hammasvaline.fi tai 

sähköpostilla ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei toisin mainittu. 

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

Pidätämme oikeuden tapahtumien muutoksiin koronatilanteesta johtuen.

WEBINAARIT löydät kotisivuiltamme  Kurssi ja tapahtumat sivujen alta:

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat 

Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja, webinaarit ...

16.–17.9.2022 |  Hotelli Clarion, Helsinki
Lisätiedot ohjelmasta ja ilmoittautumisesta > https://qadental.com/

Juhlavuoden parhaimmat

perjantaina 11.11.2022  kello 18 (ovet 17.30)

ravintola Kaarle xii, Kasarmikatu 40, 00130 Helsinki

45 euron hintaan saat 
sisäänpääsyn kalleen, ruokaa, 
juomaa ja ehdottoman iloista 
juhlaseuraa koko rahan edestä.
Lavalle nousee Katja Stål ja 
vauhtipumppu JeanS. 




