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

Uudet linssit!
Valo Grand
Osta VALO Grand -valokovettaja, saat yhden 

linssin kaupan päälle. Lisää sivulla 28.

Loppuvuoden tarjous!

BPR Swiss mobiili unit 

Loistava aika panostaa mobiiliin hammas-

hoitoon. Tarjouksessa BPR Swiss-hoitokone-

paketti (kone+tuoli+valo) sivulla 9.

Uutta!

m5 restorative series
American Eaglen uudet, vahvat paikkaus-

instrumentit.  XP-teknologialla pinnoitetut, 

ja luotu kestämään!

Lue lisää sivulta 34.

Vastaanoton hygieniaan!

Creen & Clean M2
 Imujärjestelmien desinfiointiin.

Lue lisää sivulta 38–39.

Laboratorioon!

zhermack-tuoteperhe
Laaja valikoima laatutuotteita jokaiseen 

laboratorioo! Lue lisää sivulta 40.

Uusin avauksin... 
 

Tämä vuosi on muistuttanut ajoista Hammasvälinen perustamisvuonna 1937,  ja seuraavista vuosista jolloin 

katseet kääntyivät  Eurooppaan  – hyvässä ja pahassa – ja miten noista raskaista ajoista selvittiin. Viereisellä 

sivulla on muutama poiminta siitä miltä silloin näytti ja tuntui.  

Hammasvälineen toiminta jatkui, kehittyi ja kasvoi vuosikymmenestä toiseen ja ovet maailmalla avautuivat 

tuoden mukanaan uusia innovaatioita ja parempia tuotteita, järjestelmiä ja hoitomenetelmiä.  

Nytkin, koronan jälkeen, olemme jälleen uusien asioiden edessä, toiveikkaina ja uusin avauksin.  

Vielä ehdit tilata lippusi viimeistään 

4.11. netissä > www.hammasvaline.fi/

Kurssit_ja_tapahtumat  

Nouto Hammasvälineen messuosaston 

infosta pe 11.11. kello 16 mennessä. 

Hammasvälineen 85v-juhlabileet perjantaina 11.11. kello 18 ravintola 

Kaarle XII:ssa. Vaihdoimme vauhdilla bändiä ja lavalle astuu jo JeanS:stä tutut 

soittajat sekä solistit Antti Paavilainen ja Nina Tapio. Juontajana Katja Ståhl.

 
Hammaslääkäripäivät ovat syksyn kohokohta, jossa on luvassa uutta, 

eikä ainoastaan tuotteiden osalta. Näyttely on sijoitettu laajemmin, oman 

osastommekin paikka on vaihtunut  ja ohjelmatarjontaan on tullut mukaan 

mm. hands-onit. Hammasvälineen hands-on-sessioihin pääsee ilmoittau-

tumalla kotisivuillamme www.hammasvaline.fi/kurssit_ja _tapahtumat.  

Aiheina mm. CEREC &  lasikeramia taka-alueelle, SDF hammashoidossa, 

White Spot -hoito sekä vastaanoton hygienia. Tarkempi ohjelma löytyy 

kotisivuiltamme sekä 7.11. ilmestyvästä MESSUTARJOUKSET-lehdestä, jonka 

tarjoukset ovat voimassa marraskuun loppuun. Kannattaa tutustua!

Uutuuksien lisäksi messuohjelmaan kuuluu perinteinen perjantai-iltapäivän 

Happy Hour -arvonta ja tänä vuonna luvassa myös muotinäytös.  

Tervetuloa osastollemme (3a31, Halli 3) sekä  

kokeilemaan itse hands-on-sessioissa (16f, Halli 1).

Tapaamisiin jälleen Hammaslääkäripäivillä. 

HAMMASVÄLINEEN TIIMI

 Marras-joulukuun EXTRA         Poimintoja 
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Sodan jälkeen pula oli paitsi tekijöistä myös tuotteista. Hoitokoneita kuljettanut alus 

törmäsi merimiinaan ja upposi Itämerellä. Lasti nostettiin sodan jälkeen ylös ja kun-

nostettiin Hammasvälineen korjaamolla. Kesti pitkään ennen kuin sodan runtelemat 

Euroopan tehtaat pystyivät tuottamaan uusia laitteita. 

Myymälä oli siirtynyt 

Asema-aukiolle ja 

puhelinpalvelu toimi.

Sotavuodet olivat vielä 

tuoreessa muistissa, mikä 

näkyy vuoden 1948 

päiväkirjan  etusivun 

tervehdyssanoissakin. 

Jalkaporasta siirryttiin uuden tekniikan poriin ja palloröntgenkin oli alan 

huippua. Siemensin laitteet Hammasvälineen Fabianinkadun tuotenäyttelyssä 

huhtikuussa 1943.

Fabianinkatu 8:n myymälä oli monille hammaslääkäreille tuttu 

paikka, ja toimitukset vietiin perille tarvittaessa pyörälähetillä. 

Myös konttori ja varasto toimivat samassa osoitteessa. 

Kuva vuodelta 1943. 

Poimintoja varhaisilta vuosilta 
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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. 



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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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 etuhintaan!
BPR Swiss Super Port  
tai Smart Port 
+  Denta Chair 303  
kevyt ja vakaa kannettava potilastuoli

+  Sun Led 
tehokas potilasvalaisin

BPR Swiss Super Port 
Monipuolinen, tehokas kannettava hoitokone 

• Neljä instrumenttia: ruisku, hammaskivenpoistaja, mikromoottori  

ja turbiini tai toinen mikromoottori.

• Ei tehon menetystä useamman instrumentin tai imun  

yhtä aikaisessa käytössä. 

• Hammashoitolan hoitokonetta vastaava imunteho (300 l/min).

• Helppokäyttöinen, soveltuu yhtäjaksoiseen käyttöön. 

• Hiljainen (48 dB). Kevyt kuljettaa – 16 kg.

Helppo ottaa käyttöön sekä koota. Liitä sähköverkkoon ja se on heti 

valmis käyttöön. Vaivaton purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen. 

Helppo kuljettaa kätevän kuljetuskärryn päällä, joka toimii myös 

 tarveainesäilönä. Kärryn päälle sijoitettu hoitokone on juuri oikealla 

 työskentelykorkeudella. 

Laadukkaat LED-valolliset instrumentit, hiiliharjaton mikromoottori, 

digitaalinen käyttöliittymä, 30 muistipaikkaa suosikkiasetuksille, 

sisäänrakennettu vääntömomentin säädin, Satelec/EMS-hammas-

kivenpoistajat. Yksinkertaisen helppo jalkakytkin.  

Hygieenisesti  sijoitetut vesisäiliöt.

Aikaa ja kustannuksia säästyy, kun hammastarkis-

tukset ja pienet toimenpiteet, kuten hammaski-

venpoistot, voidaan tehdä siellä missä potilas on. Ei 

tarvita erillistä, tuettua kuljetusta hammasvastaan-

otolle eikä hoitokäynti sido kotihoidon henkilökun-

taa vastaanottokäyntejä varten. Mobiili hoitoyksikkö 

on tervetullut vaihtoehto myös mm. pitkäaikaisten petipo-

tilaiden hammashoitoon.  

Sveitsiläisen BRP Swissin hoitoyksiköt, tuolit ja valaisimet 

mahtuvat auton tavaratilaan hyvin, ovat nopeita pakata, 

kevyitä kuljettaa ja vastaavat monilta ominaisuuksiltaan 

(mm. imuteho 300 l/min) kiinteän hoitokoneen valmiuksia. 

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

tarjous! 
Hoitokonepaketin (kone + tuoli + valo) ostaja saa 
kaupan päälle nämä lisävarusteet:

-  2 x 50 kpl Vacu-Bag  (*arvo 270 e)
-  tarjottimen ja tarjotinvarren tuoliin (*arvo 240 e)
-  pehmustetun kuljetuslaukun hoitovalolle 
 - Denta Trolley -kärryn tarveaineille  

Tarjous on voimassa 31.12.2022 asti!
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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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Täydellinen 

cad/cam-työpiste

Primescan 

& Primemill 

& Speed Fire!

kokeile  
2 viikkoa 
veloituksetta! 

kysy  
tarjoustamme 
cerec-paketista 

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. 

Tule tutustumaan Hammaslääkäripäivillä tai 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! 

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 | Isompi kuva-ala | 

Huipputerävät 3D-kuvat | Potilasystävällinen | 

Avoin ohjelmisto ja erittäin nopea tiedonsiirto | 

Saat 3D-mallinnokset heti eteenpäin myös laboratorioon. 



CEREC Hands-oniin Hammaslääkäripäivillä 
to/pe 10.11. ja 11.11. kello  12.15-12.45 
CEREC & kehittyneempi lasikeramia taka-alueelle.
Kouluttajina torstaina Ossi Vuola ja perjantaina Anton Mustonen 

Ilmoittaudu kotisivuillamme/Kurssit ja tapahtumat

VITA ENAMIC® multiColor
Jyrsi. Kiillota. Sementoi.

• Nopea valmistaa laadusta tinkimättä

• Ei lasituspolttoa, ei maalausta

• Esteettinen restauraatio, jossa luonnolliset värisävyt

THE BEAUTY OF EFFICIENCY

12 Marras-joulukuun EXTRA   |  2022  |   HAMMASVÄLINE   |

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

Haluatko tietää lisää?
Järjestämme CAD/CAM-kursseja yhteistyössä mm. Digitaldentin kanssa. 
Tulossa kurssi Vuokatissa! 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



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.
Kysy lisää laitemyynnistämme p. 010 588 6200 | laitemyynti@hammasvaline.fi 
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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 . 
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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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Nova

Uutta!

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. 



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



DUO PACK.DUO PACK.  Osta 2 samaa KaVo MASTER -sarjan Osta 2 samaa KaVo MASTER -sarjan 
instrumenttia yhdessä paketissa. instrumenttia yhdessä paketissa. 
Turbiini MASTERtorque M9000 L  tai kulmakappale Turbiini MASTERtorque M9000 L  tai kulmakappale 
MASTERmatic M25 LMASTERmatic M25 L

KaVo MASTERmatic LUX M25 L
• Enemmän tilaa ja näkyvyyttä patentoidun 100°/19° pää-/kulmayhdistelmän 

ansiosta

• Triple-Gear -teknologian ansiosta äärimmäisen tasainen käynti

• Plasmatec -pinnoite takaa täydellisen pidon ja erinomaisen hygienian

• Matala äänitaso, vain 55 dB(A) mahdollistaa rauhallisen työskentelyn

• Helposti itse vaihdettava spraysuodatin

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L
• Enemmän tilaa ja näkyvyyttä patentoidun 100°/19° pää-/kulmayhdistelmän ansiosta

• Plasmatec-pinnoite takaa täydellisen pidon ja erinomaisen hygienian

• Erittäin hiljainen turbiini, melutaso on vain 57 dB(A) 

• Direct Stop Technology (DST) ansiosta, poranterä pysähtyy sekunnissa

• Ei aerosolin takaisinimua, tehokas ja nopea,  jopa 31W

• Erinomainen näkyvyys, pään korkeus vain 13,1 mm

KaVo Dental AB | Petri Vänttinen | +358 50 50 55043 | petri.vanttinen@kavo.com 

www.kavo.com

Voimassa 31.12.2022 saakka

NYT DUO
-ERIKOISHINTAAN!

Yksilöi klinikkasi KaVo -instrumentit. Hanki viisi tai enemmän
samanlaisia instrumetteja, niin saat yhden veloituksetta
ja logon kaiverruksen kaikkiin veloituksetta!

Tarjous on yksilöllinen ja sitova. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Voimassa 31.12.2022 saakka.

Osta viisi KaVo MASTER -instrumenttia. 

Saat yhden instrumentin 
ja kaiverruksen veloituksetta!
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KaVo Dental AB | Petri Vänttinen | +358 50 50 55043 | petri.vanttinen@kavo.com 

www.kavo.com
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KaVo MASTER -sarjan 
instrumentit

KaVo MASTERmatic LUX M29 L
Vihreä. Hidastava runko 7,4:1, valolla + INTRA kulmapää L62 

KaVo MASTERmatic LUX M07 L
Vihreä. Hidastava runko 2,7:1, valolla + kulmapää L67

KaVo MASTERmatic LUX M20 L
Sininen. Runko 1:1, valolla + INTRA kulmapää L68 B

KaVo MASTERmatic LUX M25 L/M05 L
Punainen. Nopeuttava kulmakappale 1:5, valolla

KaVo MASTERmatic LUX M10 L
Sininen. Suora käsikappale 1:1, valolla

Parhaat turbiinimme: 

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/M8700 L (mini)

SINUN 
KAIVERRUS



Dexis OP 3D on suunniteltu päivitettäväksi, jotta se

voi kasvaa vastaanoton tarpeiden mukaan. 

Mahdollista lisätä kefalostaatti- tai 3D-ominaisuudet helposti myöhemmin.

Helppo potilasasettelu

Monet tukipisteet auttavat

potilasta pitämään päänsä

oikeassa asennossa.

Suomessa valmistettu laadukas uuden sukupolven hammaskuvantamislaite.
Dexis OP 3D tarjoaa useita kaivattuja ratkaisuja, jotta laadukkaita röntgen-
kuvia saadaan helpommin ja hammaslääkärit näkevät kaikentarvitsemansa 
– jo ensimmäisestä kuvasta.

• Selkeä käyttöliittymä helpottaa työnkulkua

• ORTHOfocus™-toiminto etsii automaattisesti optimaalisenpanoraamakuvan

• Panoraamakuvan QUICKcompose™-esikatselu

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

   kuvan ottamista

• Low Dose Technology™ -resoluutio, jota voidaan käyttää hoidon seurantatutkimuksissa

• Lyhyt valotusaika

• Monet tukipisteet auttavat potilasta pitämään päänsä oikeassa asennossa

PANORAAMA
Helposti ja nopeasti – aikuisten ja lasten panoraamakuvaukset, erilliset Bitewing- sekä leu-

kanivelkuvaukset. Valittavana myös osapanoraamakuvaus. Orthofocus™ toiminnan avulla 

optimaalinen panoraamakuva – takaa helponja nopean potilasasettelun.

KEFALOSTAATTI
Kallolateraaliohjelmat lapsi- ja aikuispotilaiden kuvaamiseen, PA suunnan kuvausohjelma 

sekä valinnaisena käsikuvausohjelma. Kuvakentän leveyden säätö, mikä optimoi sädean-

noksen aina mahdollisimman pieneksi. Patentoitu ORTHOceph™ helpottaa ja nopeuttaa 

työnkulkua. Pehmytkudokset näkyvät poikkeuksellisen selkeästi otsalta kaulalle asti.

3D
Haluttu kuvakenttä määritellään käyttöliittymästä ORTHOselect™ toiminnan avulla - jopa 

36 kenttäkokoa! MAR – metalliartefaktojen poistoalgoritmi viimeistelee kuvanlaadun ja 

QUICKcompose™ -esikatselu nopeuttaa ja varmistaa halutun kuvaustuloksen.

Dexis Orthopanthomograph OP 3D™

Dexis OP 3D kasvaa tarpeittesi mukaan
OP 3D Panoramic

OP 3D Panoramic ja cephalometric

OP 3D Panoramic ja 3D

OP 3D Panoramic, cephalometric ja 3D

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

3D (FOV 9x Ø 11 tai 9x Ø 14 cm)

Cephalometric + FOV 9x Ø 11 -- > 9x Ø 14 cm FOV

9x Ø 11 -- > 9x Ø 14 cm

ORTHOselect™ 
työnkulkujen optimoimiseksi 3D-röntgenkuvausta varten. 

Hammaskartta osoittaa, mitkä hampaiston segmentit kuva-

taan valitulla kuvausohjelmalla. Voit valita kuvattavat ham-

paiston segmentit myös manuaalisesti.

Hammaskarttaa käytetään 3D-kuvauksen kohdealueen (ROI) 

valintaan. FOV muuttuu automaattisesti valintojen mukaan.

Kasvaa vastaanoton tarpeiden mukaan



ivoclar.com
Making People Smile

Product Consultant Clinical:
Annu Leppisaari, Puh: +358 405 898 839

Estetiikkaa - 
Laatua – 
Tehokkuutta
Tetric®  
PowerFlow

Juokseva 4 mm 
kerrostettava 
yhdistelmämuovi, jolla 
saat luonnollista 
estetiikkaa myös 
taka-alueelle.

Valokoveta  
jopa  

kolmessa  
sekunnissa[1-4]

Täydellinen volyymin 
täyttö ja vaivaton  
muotoilu

C
la

ss
 I 

an
d II

< 4 mm

[1] N. Ilie, Study Report, LMU Munich, 2019, N. Ilie, Presentation, LMU Munich, 2018.  
[2] W. Palin, Study Report, Birmingham UK, 2015.
[3] W. Palin, M. Hadis, Study Report, Birmingham UK, 2018.  
[4] S. Lenz, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2019.
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Cera Tip |   Keraaminen kudostrimmeri
Ikenen liikakasvun poistamiseen, syvien kaviteettien paljastamiseen ienrajalla, vähentää veren- 

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

vesijäähdytystä nopeilla kierroksilla. Suositeltu kierrosnopeus 300 000 rpm.

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

34357 Kudostrimmeri CeraTip 016FG, 1 kpl
 

Keraamiset ruusut
Erittäin kestävät. Metalliton, joten ei ruostu.

37876 K1SM/010W, 5 kpl 

37877 K1SM/012W, 5 kpl

37878 K1SM/014W, 5 kpl

37879 K1SM/016W, 5 kpl

37880 K1SM/018W, 5 kpl

37881 K1SM/021W, 5 kpl

37882 K1SM/023W, 5 kpl

37883 K1SM/027W, 5 kpl

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

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

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

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

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

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

Komet
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Turvalliseen  juurihoitoon Uutta!

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

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

Uusissa MINI-malleissa on kaikki instrumenttien tärkeät 

ominaisuudet, kuten pienempi NiTi-langan halkaisija 1 mm, 

pienet koot ja koonisuudet, lämpökäsittely ja leikkaustehokkuus. 

 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

Remover
Vain yksi viila kanavan puhdistamiseen. 
Pyörivä liike poistaa vanhan täytemateriaalin 

tehokkaasti. Kolme leikkaavaa terää ja 

turvallinen ei-leikkaava kärki.

C.Wire-lämpökäsittely tekee instrumentista 

vahvan ja joustavan. Pituudet 19 mm tai 23 mm. 

Koonisuus N°30 .07

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

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

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. Kovettumis-

aika noin 120 min. Säilytys huoneenlämmössä  

(ei jääkaapissa!).

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

Uutta!

Bio-C sealer 
Biokeraaminen juurikanavatäyteaine TARJOUS 

Osta elements™ IC Obturation 
System, saat lisäksi veloituksetta:

2 kpl Guttaperkka-ampullipakettia,

2 kpl Buchanan lämpökärkeä, 

2 kpl Buchanan käsi-instrumenttia 

 

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 

•  Akkujen lataus 2 tuntia; riittää 16 kanavan täyttöön

•  360° kytkentärengas kummassakin käsikappaleessa 

Guttaperkka-ampullit 

Korkki musta ja kärki kuparia (ei enää hopeaa)  

ja kultapinnoite.

Buchanan™ -lämpökärjet   
Elements™ IC -lämminguttaperkkalaite pitää lämpötilan 

vakiona täytön aikana ja  Buchanan-lämpökärki ei 

pehmennä täyttömateriaalia liikaa.  

Buchanan käsi-instrumentit 

Kapeneva NiTi-pää ja 

ruostumattomasta teräksestä 

valmistettu täppäyspää. Käsi-

instrumentteja voidaan käyttää 

kaikissa tavallisissa täyttötekniikoissa, 

niin lämmin- kuin kylmämenetelmissä.
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80 e
*64,51 e

105 e
*84,67 e

All-Bond Universal  
Yhden pullon universaali sidosaine itse-etsaus, 

total-etch- ja selektiivisen kiille-etsauksen teknii-

koihin. HUOM! Erillistä aktivaattoria ei tarvita. 

36958  All-Bond Universal,

                6 ml pullo

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!

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

TheraCem Ca  
Kaksoiskovetteinen, itsesidostuva resiini 

sementti kruunujen, siltojen, inlayden, 

onlayden ja tehdasvalmisteisten nastojen 

sementointiin.

30494  TheraCem Ca,  

  8 g ruisku + kärkiä 5 kpl

Duo-Link Universal  
Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovisementti 

epäsuorien restauraatioiden sementointiin:

kruunut, sillat (kiinteät proteesit), inlayt, onlayt 

ja nastat, jotka on valmistettu metallista, 

muovista, porsliinista, keramiasta, zirkoniasta, 

alumiinista, CAD/CAM jne.

37958  Duo-Link Universal sementti  

  tuplaruisku universal,  

  4 + 4 g + 15 kpl

37959  Duo-Link Universal sementti  

  tuplaruisku valkoinen,  

  4 + 4 g + 15 kpl

70 e
*56,45 e

52 e
*41,94 e

52 e
*41,94 e

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



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
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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.

* Arvonlisäveroton hinta



RMGI RESTORATIVE
RIVA LIGHT CURE HV
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ENTISTÄ PAREMPI KAPSELI 70% HELPOMPI 
AKTIVOINTI

RIVA LIGHT CURE HV
KORKEA VISKOOSINEN, VALOKOVETTEINEN, 
RESIINIVAHVISTEINEN LASI-IONOMEERI

•   helppo työstää ja muotoilla, ei tartu instrumentteihin
•   ei valu ja säillyttää muotonsa
•  erinomaisen esteettinen materiaali
•   oranssi, valoa estävä turvakärki estää ennenaikaisen kovettumisen
•  loistava mini-invasiiviseen hammashoitoon (MID)

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

LASI-IONOMEERI 
JOLLA ON KORKEA 
VISKOSITEETTI.

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

TARJOUS! 
OSTA 2 PAKKAUSTA 
RIVA LC HV,
SAAT RIVA STAR AQUA 
PULLOPAKKAUKSEN

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

SDI  2/1 - aukeama

Uutuudet: Luna 2  ja  Luna Flow 

sivupohja tulee SDI:ltä



TOOTH DESENSITISING AGENT

RIVA STAR AQUA

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.
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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

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 ja lisätarvikkeet

RIVA STAR
Hopea-diamiinifluoridi valmiste biofilmin ja sensitiivisyyden 
eliminointiin. SDF-pitoisuus on 35-40%. Desentisoi hampaan 
kaulan yliherkkyyttä sekä puhdistaa kaviteetin. Sisältää kolme 
komponenttia: hopea, jodidi ja fluoridi. Yhdessä nämä helpottavat 
välittömästi hypersensitiivisyyttä. Hampaan pinnan käsittely 
Riva Starilla edistää lisäksi lasi-ionomeerien sitoutumista 
dentiiniin. Riva Starin kaksivaiheinen patentoitu tekniikka 
minimoi värjäysriskin.

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

 
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.



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 uuden biokeraamisen sealerin etuihin. AH Plus 
Biokeraamisella sealerilla on bioaktiivisia ominaisuuksia, jotka 
edesauttavat kudoksen ja juurikanavan parantumista. Korkean pH-
arvon (12) ansiosta tuotteella on myös erinomaiset antibakteeriset 
ominaisuudet.

AH Plus Biokeraamisen sealerin optimaaliset käsittelyominaisuudet, 
kuten hyvä juoksevuus ja matala viskositeetti auttavat materiaalin 
asettumisessa  myös hankalimmin saavutettaviin alueisiin 
juurikanavassa.

AH Plus Biokeraaminen sealeri on helppo purkaa ja sitä voidaan 
käyttää sekä kylmä- että lämminguttaperkka tekniikassa.

OOttaa  vvaakkiittuuiisseeeenn  kkääyyttttöööössii  AAHH  PPlluuss  BBiioocceerraammiicc  SSeeaalleerr

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

Ihastu seuraavaan
täytemateriaalisuosikkiisi

EQUIA FORTE HT

Sopii käytettäväksi:

Sopii käytettäväksi:

Sopii käytettäväksi:

Skannaa ja lue lisää sekä 
tutustu tarjouksiimme!



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 uuden biokeraamisen sealerin etuihin. AH Plus 
Biokeraamisella sealerilla on bioaktiivisia ominaisuuksia, jotka 
edesauttavat kudoksen ja juurikanavan parantumista. Korkean pH-
arvon (12) ansiosta tuotteella on myös erinomaiset antibakteeriset 
ominaisuudet.

AH Plus Biokeraamisen sealerin optimaaliset käsittelyominaisuudet, 
kuten hyvä juoksevuus ja matala viskositeetti auttavat materiaalin 
asettumisessa  myös hankalimmin saavutettaviin alueisiin 
juurikanavassa.

AH Plus Biokeraaminen sealeri on helppo purkaa ja sitä voidaan 
käyttää sekä kylmä- että lämminguttaperkka tekniikassa.

OOttaa  vvaakkiittuuiisseeeenn  kkääyyttttöööössii  AAHH  PPlluuss  BBiioocceerraammiicc  SSeeaalleerr

AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1AH+ProTaper-Ad-210x297 FI.indd   1 2022-06-08   16:35:202022-06-08   16:35:20
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VALO Grand & uudet linssit
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

Uutta!

Endo-Eze 
MTAFlow White

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

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

TARJOUS 
Osta Valo Grand 
-valokovettaja, 
saat valitsemasi 
linssin kaupan päälle.



NaviTip  | Vienti- ja huuhtelukärjet

29|  HAMMASVÄLINE  |  2022  |  Marras-joulukuun EXTRA

67 e
*54,03 e

Eripituiset ja värit 
Taipuisa, kanyyli ruostumatonta terästä. Luer Lock-kiinnitys, värikoodattu.  

Stoppari valmiina. NaviTip™-kärjet takaavat hallitun viennin kaikkialle kanavaan.  

Hallittu vienti juurenkärkeen. Taipuisa kanyyli ja pyöristetty kärki ohjautuvat  

helposti käyrissä kanavissa 29 ga sopii pastamateriaaleille ja 30 ga sopii liuoksille  

ja geeleille. Saatavana pituudet 17 mm, 21 mm, 25 mm ja 27 mm. 

Pakkauskoot 20 kpl ja 50 kpl. 

Osta valintasi mukaan 4 pakkausta  
NaviTip -kärkiä 50 kpl/pkt, saat niistä 
yhden edullisimman veloituksetta.

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

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

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

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

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

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

3 + 1 3 + 1

* Arvonlisäveroton hinta

Tarjous voimassa  
1.11.–31.12.2022 

Tarjous voimassa  
1.11.–31.12.2022 

Ultradent  1/2
NaviTip -kampanja

Osta 3 Opalescence Go™ 
-potilaspakkausta, 
saat neljännen veloituksetta.
38947  Opalescence Go, minttu, 10 kpl 

32280  Opalescence Go, meloni, 10 kpl

Opalescence GO 
Valmiit valkaisulusikat helppoon 
ja tehokkaaseen kotivalkaisuun. 
Esitäytetyt lusikat ovat heti käyttövalmiita pakkauksesta  

otettuna. Ainutlaatuinen UltraFit™-lusikkamateriaali on erit-

täin miellyttävä käyttää ja muotoutuu paremmin hampaille.

Valkaisugeeli sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia. 

Lusikka kattaa alueen molaarista molaariin ja geeli on  

paremmassa kosketuksessa takahampaiden kanssa.

Optimaalinen geelimäärä helpottaa puhdistusta  

valkaisuhoidon jälkeen.

Pidä lusikkaa suussa 60–90 minuuttia.

Herkulliset makuvaihtoehdot minttu ja meloni.
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70 e
*56,45  e

RTD on maailman johtava kuitunastojen valmistaja  
 
Dr. Marc Reynaud perusti RTD:n (Recherche Techniques Dentaires)  yli 50 vuotta 
sitten vuonna 1968. Yritys sijaitsee Ranskan ST Egrevessä. RTD on ISO 9001/EN 13485 
-sertifioitu, työntekijät ovat insinöörejä, teknikoita ja kemistejä.  
Lukuisat prosessit ja muotoilut ovat patentoituja. RTD-nastoja on käytetty 
hammashoidossa kymmeniä miljoonia kappaleita, yli 100 maassa ja niistä on  
yli 200 teknistä julkaisua.

Dedicated to Innovation

DT Light Post |   Kuitunastat

• Joustavuus kuten dentiinillä – ehkäisee juurifraktuuroita

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

• Kuituvahvistetettu muovi -> ei korroosiota

• Kaksoiskooninen (DT) -> säästää apikaaliosan dentiiniä 

• Yhdensuuntainen koronaaliosassa -> vahva kervikaaliosassa ja restoraatiivialueella

• Myös Illusion-teknologia -> värikoodaus ja väriävaihtavat nastat sekä yhteensopivat 

porat -> helppo poistaa tarvittaessa

37795  DT Light Post Illusion X-RO, peruspakkaus, 20 + 4 kpl 

 

301334  DT light Post Illusion X-RO, kokeilupakkaus, 3 x 2 kpl

Whiteness  
Perfect  pf 10 %
10 % karbamidiperoksidi kotikäyttöön

Geelimäinen. Neutraali pH. Korkea vesipitoisuus.  

Sisältää kaliumnitraattia ja fluoria. Pakkauksessa  

5 x 3 g valkaisugeeli, 5 x vientikärki, 2 x lusikkalevy 1 mm,  

lusikkakotelo. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml.  

Käyttö: yön yli tai 4 h/päivä.

30332 Whiteness Perfect PF 10 %, 5 x 3 g  
 

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

Säilytys huoneenlämmössä. Ruiskussa 3 g = 2,4 ml. Sisältää  

kaliumnitraattia ja fluoria. Käyttö:  3–4 h/päivä.  

Pakkaus 5 x 3 g riittää 20–30 annokseen.

30333 Whiteness Perfect PF 16 %, 5 x 3 g 

Kotivalkaisuun

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

Kokeilupakkaus

205 e
*165,34 e

Peruspakkaus

*40,32 e
50 e

*40,32 e
50 e
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Laadukkaat keinoluumateriaalit kaikkiin indikaatioihin

Tecnoss on OsteoBiol® -biomateriaaleja valmistava globaali italialainen yritys, jonka kehittämiä 

OsteoBiol®-tuotteita on myyty jo parinkymmenen vuoden ajan 153 maassa. 

OsteoBiol® xenograft -luukorvikkeet ovat peräisin porsaasta tai hevosesta. 

Luun käsittely tapahtuu kaksivaiheisesti, jolloin kollageenin tuhoava korkea lämpötila vältetään 

ja alkuperäinen eläinperäinen kollageeni säilytetään.

Kollageenilla on suuri merkitys verisuonituksessa ja kiinnittyneen kudoksen muodostumisessa. 

Kollageeni on tärkeä aktivaattori uuden luun muodostumisessa ja tilavuuden säilyttämisessä. 

OsteoBiol GTO  
Asteittain hajoava ja erittäin osteokonduktiivinen luukorvike. 

Rakeiden sisältämä kollageeni edesauttaa verihyytymän kehittymistä ja sitä seuraavaa luu-

solujen korjaus- ja rakennusvaiheen toimintaa. Erinomainen uudisluun muodostuminen ja 

volyymiltaan riittävän siirteen syntyminen.Luutumisen jälkeen implantointi on turvallista.

301241 GTO Bone Mix, ruisku, 0,5 cc

301242  GTO Bone Mix, ruisku, 2,0 cc

Lataa uusin OsteoBiol-tuoteluettelo kotisivuiltamme  

> https://www.hammasvaline.fi/tuotteet/tuoteluettelot

* Arvonlisäveroton hinta

PROGRAM & INFO |  www.bbb.academy
LORGANIZED BY BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY

Via Buozzi, 10 - 10123 Torino, Italy 

REGISTRATION & FEES

Registration is available online on the dedicated Symposium page at

www.bbb.academy or through the attached registration form.

Congress

Early registration fee: € 300 (including VAT) until January 15th, 2023.

Registration fee: € 450 (including VAT) from January 16th, 2023.

Student early registration fee: € 80 (including VAT) until January 15th, 

2023 | € 120 (including VAT) from January 16th, 2023

The registrations include 2 coffee-breaks and lunch buffet on Satur-

day 4th March - Gala dinner excluded.

Early registration fee for BBB Academy Members: € 200 (including 

VAT) until January 15th, 2023 | € 300 (including VAT) from January 

16th, 2023. How to become a BBB Academy Member: https://bit.

ly/2OX8MMx

Workshops

€ 250.00 (including VAT) includes 1 coffee-break on Friday March 3rd.

Gala dinner

€ 110.00 (including VAT) on Friday March 3rd at 20.00 hours.
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47 e
*37,90 e

47 e
*37,90 e

25 e
*20,16 e

25 e
*20,16 e

25 e
*20,16 e

Taloudelliset laatutuotteet 

Top Dent instrumenttikasetit 
302770   Instrumenttikasetti 8 Top Dent, 1 kpl

302771  Instrumenttikasetti 5 Top Dent, 1 kpl  

Top Dent Desinfektioliina 
Käyttövalmiit desinfektioliinat käsien, alkoholia 

kestävien pintojen ja instrumenttien desinfek-

tioon. Sisältää luonnollisia öljyjä, jotka hoitavat 

ja kosteuttavat ihoa ja pintaa. Tuote soveltuu 

herkille pinnoille, kuten potilastuolin pyyhintään. 

Tukkupakkaus 10 x 100 kpl.

38369   Desinfektioliina Top Dent, 100 kpl 

Top Dent Puhdistusvaahto 
Puhdistusvaahto alkoholille herkkien pintojen ja 

materiaalien puhdistukseen ja desinfektioon.  

Tuotetta voidaan käyttää mm. potilastuolien tai 

muiden nahka- ja keinonahkapintojen pyyhkimi-

seen. Sopii myös akryyli- ja muiden muovipintojen 

pyyhkimiseen. Tuote sisältää pehmentävää ja  

hoitavaa ainetta, joka tekee nahkapinnat  

pehmeiksi ja elastisiksi pidentäen  

niiden käyttöikää. 

pH 4,5–5,5. Tukkupakkaus 10 x 200 ml.

38370   Puhdistusvaahto Top Dent, 200 ml

Top Dent Aspirator  
Cleaner Plus Daily  
tehoimu
Puhdistus- ja desinfiointiainetiiviste  

imulaitteiston päivittäiseen  

puhdistukseen ja huoltoon.

33677   Aspirator Cleaner Plus Daily  

 tehoimu, 1 l

Uutta!

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

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.

303340 DiaCeramic 2 Top Dent 

 Twist Posliini/Zirkonia lajitelma, 6 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.

303344 DiaComposite Top Dent Twist  

 muoville lajitelma, 6 kpl

Uudet ergonomiset silikonivartiset  Top Dent 
”Sharp Edge” -instrumentit. Varren halkaisija 
13,5 mm. Valmistettu  sveitsiläisestä teräksestä  
(HRC 60), mikä säilyttää terävyytensä 4 kertaa 
pidempään.

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
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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

Teräs on vahvaa ja joustavampaa kuin normaaliteräs, ja kevyempää kuin 
titaani. Eivät sisällä hiiltä, joten instrumentit eivät ruostu – 10 vuoden 
käyttöaika. Pitkä käyttöaika, edullinen hinta-laatusuhde.  
 Katso LASCHAL-videot: kauppa.hammasvaline.fi 

juurihoitoon & kirurgiaan 

Instrumenttien Rolls-Roycet

* Arvonlisäveroton hinta

246 e
*198,39 e

90 AHF/L |   Juurikanavaneulapihti 
Käsineulan pidike kanavan suun etsintään. Välittää käsineulan  

tuntuman käteen kanavan suuta etsittäessä. Helppo Thumlok-lukko.  

Käsineula voidaan kääntää 270° mesiodistaalisesti. 

Helppo pääsy vaikeisiin kanaviin esim. yläleuan 

mesiobukkaaliset molaarit. Erinomainen näkyvyys 

peilille ja mikroskoopille, sormet eivät tiellä.

35578  Juurikanavaneulapihti

395 e
*318,55 e

7-10RL/TL |  Neulankuljettaja & sakset, suora
Neulankuljettaja ja sakset samassa.  

Kovametallikärjet. Pitää tukevasti kaikenkokoiset neulat. 

Kätevä Thumlok-lukko. 

301255 Neulankuljettaja/sakset, 18,5 cm, suora

210 e
*169,35 e

51-12-30C |  Kirurgiset kudossakset   
Erityisesti parodontologiaan.

14.5 cm, kaarevat 1 cm:n terät. 

Ihanteelliset granulaatiokudoksen poistamiseen ja flapin 

valmisteluun ompelua varten. 

Saksien erikoismetalli on joustavaa. Saksien terät ovat 30 asteen 

kulmassa, leikkaavat tarkasti. Terät pureutuvat kudokseen 

ennen kuin leikkaavat sen, pitävä ote, eivät revi kudosta.

301620    Sakset, kudos paro, 14,5 cm, 1 kpl



TM
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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.

Uutta!

306715 M5-SCULPT | universaali paikkausinstrumentti  

 restoratiiviseen viimeistelyyn ja siistimiseen. 

306716 M5-MINI | instrumentti yhdistelmämuovin  

 pakkaamiseen ja asettamiseen.  

306717 M5-MINI | instrumentti yhdistelmämuovin  

 pakkaamiseen ja asettamiseen. 

306718 M5-PACK | instrumentti yhdistelmämuovin  

 levittämiseen ja asettamiseen. 

306719 M5-CARVE | instrumentti interproksimaalisen  

 yhdistelmämuovimateriaalin poistamiseen. 

American Eagle M5 Restorative Series 
Tämä instrumenttisarja on luotu yhteistyössä 

Dr. Anthony Makin kanssa, DDS. Sarja sisältää 

viisi ainutlaatuista restoratiivista instrumenttia, 

joiden avulla kliinikot voivat suorittaa jopa 90 % 

toimenpiteistään. Instrumentit on valmistettu 

American Eaglen patentoidulla XP-teknologialla.  

XP-teknologian ansiosta instrumentin pinnasta 

saadaan tasainen ja tarttumaton sekä erittäin 

kulutuskestävä ja terävä.
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70 e
*56,45 e

 50 e
*40,32 e

* Arvonlisäveroton hinta

Uutta!Uutta!

timanttipinnoitetut 
poistopihdit 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
timanttipinnoitetut  poistopihdit, joilla saa  
vahvan otteen hampaasta ja jotka vaativat 
vähemmän voimaa poiston aikana. 

306760  Pihti ylämolaari, oikea 17, timantti, 1 kpl 

306761 Pihti ylämolaari, vasen 18, timantti, 1 kpl 

306762 Pihti yläjuuri 51A, timantti, 1 kpl 

306763 Pihti yläpremolaari 7, timantti, 1 kpl 

306764 Pihti yläviisaus 67A, timantti, 1 kpl 

306765 Pihti yläetu 1, timantti, 1 kpl  

306766 Pihti alaetu-alajuuri 33A, timantti, 1 kpl  

306767 Pihti alapremolaari 13, timantti, 1 kpl  

306768 Pihti molaari 22, timantti, 1 kpl  

306769 Pihti alaviisaus 79, timantti, 1 kpl  

306770 Pihti alajuuri 74, timantti, 1 kpl  

310121 Poistopihti yläjuuri 98, Witzel, timantti, 1 kpl  

310122 Poistopihti yläjuuri 97, taivutettu, timantti, 1 kpl

Virofex Pro Test
Indikaattori proteiinitesti
Helppokäyttöinen, esivalmisteltu testi, joka havaitsee proteiini-

jäämät alle 20 ppm) erilaisilta pinnoilta ja ei-invasiivisista lää-

kinnällisistä laitteista. Toiminta perustuu proteiinin kykyyn sitoa 

väriaineita. Tulokset voi havaita noin 1-5 minuutissa. 

306607     Virofex Pro Test -proteiinitesti, 20 kpl

V-Wipes liina Standard Kit
Desinfektiopyyhe
Valmiiksi kostutetut, etanolipohjaiset desinfektioliinat ei-invasii-

visten lääkintälaitteiden pintadesinfiointiin. Sitruunantuoksuiset 

liinat 18 x 12 cm. Vaikutuskirjo: bakterisidinen (60 s), hiivoja tap-

pava vaikutus (60 s), sieniä tappava vaikutus (5 min), virusidinen 

(60 s). Tehoaa myös koronavirukseen (60 s). Älä käytä alkoholi-

herkille pinnoille. Testeissä noudatetut standardit: EN 14885, EN 

14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624. 

301800     V-Wipes liina Standard Kit, 

12 x 100 liinaa + 1 kpl

Virofex ViroGel
Käsidesi, desinfektiohuuhde
Hajusteeton ja väriaineeton, nopeavaikutteinen etanolipohjai-

nen käsidesinfektiogeeli. Kuivuu nopeasti, ei jätä käsiä tahmeiksi. 

Laajavaikutteinen, tehoaa myös koronavirukseen. Vaikutusaika 

30 s. EN 14885, EN 14776, EN 13727, EN 13624, EN 1500.

301655     Virofex ViroGel -käsidesi        LOPPUUNMYYTY!

1 + 1  

M+W Seal Test
Indikaattori kuumasaumaajalle
Kuumasaumaajan saumaustehon päivittäiseen testaamiseen 

standardin EN ISO 11607-2 mukaisesti. Poikkeamat parametreissa 

(saumauslämpötila, läpimenonopeus, kosketuspaine) näkyvät 

indikaattoriliuskassa. Testiliuska voidaan arkistoida dokumen-

tointia varten prosessiparametreilla täydennettynä.

306610     Seal Test -indikaattori M+W kuumasaumaajalle, 100 kpl

 2 e
*1,61 e

M+W Select Soft Stick 
Silikoninen hammastikku
Helppokäyttöiset hammastikut, irrottavat 

hellästi ja tehokkaasti plakkia hammasväleistä. 

Helppo käyttää myös oikomislaitteiden kanssa. 

Ympäristöystävällinen pakkaus.

306608     Hammastikku Select Soft Stick M+W, silikoni, 32 kpl

M+W  Select kylmäspray
Hampaan vitaliteetin testaamiseen ja jäljennös-

ja valumateriaalien jäähdyttämiseen. 

303495  Kylmäspray, M+W, 200 ml

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

glukonaattia ja 0,05% natriumfluoridia. 

Lyhytaikaiseen käyttöön. Ehkäisee kariesta, 

ientulehdusta ja parodontiittia. Voidaan 

käyttää myös tulehtuneille ja ärtyneille 

ikenille. 

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

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

LOPPUUN-
MYYTY!
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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

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



Tiesitkö, että tuotteemme valmistetaan 
Suomessa alan viimeisintä teknologiaa, 
parhaita materiaaleja ja tarkkaa käsityötä 
hyödyntäen? 

Tähtäämme kaikkien tuotteiden 
suunnittelussa ja tuotannossa 
mahdollisimman laadukkaaseen 
lopputulokseen, jotta hammashoidon 
ammattilaisilla olisi aina parhaat 
mahdolliset ergonomiset työvälineet 
käytössään.

Teemme hammashoidosta turvallista, 
tehokasta ja mukavaa! 

Kotimainen 
hammashoidon edelläkävijä

Tule tapaamaan meitä 
osastolle 1b8 
Hammaslääkäripäivillä! LM-Instruments Oy  

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

Tiesitkö, että tuotteemme valmistetaan 
Suomessa alan viimeisintä teknologiaa, 
parhaita materiaaleja ja tarkkaa käsityötä 
hyödyntäen? 

Tähtäämme kaikkien tuotteiden 
suunnittelussa ja tuotannossa 
mahdollisimman laadukkaaseen 
lopputulokseen, jotta hammashoidon 
ammattilaisilla olisi aina parhaat 
mahdolliset ergonomiset työvälineet 
käytössään.

Teemme hammashoidosta turvallista, 
tehokasta ja mukavaa! 

Kotimainen 
hammashoidon edelläkävijä

Tule tapaamaan meitä 
osastolle 1g8 
Hammaslääkäripäivillä! LM-Instruments Oy  

Norrbyn rantatie 8  I  FI-21600 Parainen  I  Finland  I  info@lm-dental.com  I  www.lm-dental.com
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GREEN&CLEAN M2
Imujärjestelmien desinfiointi COVID aikana

 
 

 
 
 

COVID - pandemia aiheuttaa merkittäviä haasteita ham-
mashoidossa. Useimmat hammashoitovälineet -ja instrumen-
tit tuottavat aerosoleja, jotka ovat peräisin potilaan suusta, 
nenästä ja kurkusta. Nykytiedon perusteella koronaviruksen 
pääasiallinen tartuntareitti tapahtuu pisaratartunnan kautta. 
Tämän vuoksi infektioiden hallinta hammashoidossa on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan.

Säännöllisen käsihygienian, pintojen desinfioinnin ja asian-
mukaisten henkilösuojainten käytön lisäksi, on välttämätöntä 
käyttää tehokasta imujärjestelmää aerosolien poistamiseksi ja 
infektioiden hallitsemiseksi. Aerosolien leviämissäde on jopa 
2 metriä, joten tällä toimenpiteellä on erityisen tärkeä rooli 
aerosoleista johtuvien tartuntojen vähentämisessä.

Imujärjestelmät poistavat aerosolien lisäksi potilaan suu-
ontelosta myös erilaisia nesteitä ja kiinteitä aineita. Ilman 
asianmukaista desinfiointia ja puhdistusta imujärjestelmä voi 
nopeasti muuttua patogeenien kasvualustaksi. Mikäli takai-
sinvirtausta tapahtuu, se lisää huomattavasti infektioriskiä! 

Takaisinvirtausta saattaa tapahtua imun tukkeutuessa  
tai imuletkun väärän asennon vuoksi yhdessä matalan 
imutehon kanssa. Kun saastuneet nesteet virtaavat takaisin 
suuonteloon, potilas altistuu mahdollisille taudinaiheuttajille. 

Tämän takia on välttämätöntä desinfioida imujärjestelmä 
säännöllisesti koronaviruksen ja muiden vaarallisten  
mikro-organismien leviämisen ehkäisemiseksi imujärjes- 
telmistä ja imulinjoista.

Optimaalisen hygienian varmistamiseksi imujärjestelmä on 
desinfioitava vähintään kerran päivässä ja ennen jokaista  
invasiivista, kirurgista toimenpidettä. GREEN&CLEAN M2 
-imujärjestelmän desinfiointiaine on oikea tuote tähän 
tärkeään tehtävään.

GREEN&CLEAN M2 -ainetta käytetään imujärjestelmien ja 
amalgaamierottimien desinfiointiin, puhdistukseen ja raikasta-
miseen. Aineella on erinomainen, vaahtoamaton koostumus 
sekä entsymaattiset puhdistus- ja proteiinien liuotusomi-
naisuudet. Yksi aineen tehokkaimmista ominaisuuksista on 
kaksoisjärjestelmän (punainen / vihreä) käyttö, joka sisältää  
kaksi erilaista, aktiivista ainetta: tämä estää tehokkaasti  
mikrobiologista resistenssiä.

GREEN&CLEAN M2 tarjoaa laajan tehoalueen taloudellisella  
1 %:n pitoisuudella. Yksi pullo riittää 83 käyttökertaan - tämä 
on huipputason arvo verrattuna muihin saman tuotealueen 
tuotteisiin! 

                 COVID - koronavirus on vaipallinen virus, joka in-
aktivoidaan käyttämällä desinfiointiainetta, jolla on rajallinen 
virusidinen vaikutus. GREEN&CLEAN M2 -aineella tämä saa-
vutetaan käyttämällä 1%:n standardipitoisuutta 60 minuuttia. 
Lisäksi aine on bakterisidinen ja fungisidinen 15 minuutissa, 
tuberkulosidinen 240 minuutissa sekä virusidinen (HBV, HIV, 
HCV) 60 minuutissa.

Desinfiointi suositellaan tehtävän työpäivän päätteksi ja  
liuoksen tulisi antaa imeytyä yön yli imulinjoihin. Työnkulku  
on perusteellinen desinfioinnin kannalta sekä käytännöllinen, 
tehokas ja aikaa säästävä. Aamulla imulinjat huuhdellaan kyl-
mällä vedellä ja ne ovat käyttövalmiita - ei pitkää vaikutusajan 
odottelua kiireisen työpäivän aikana! GREEN&CLEAN M2 
-aineen jättäminen yön yli imulinjoihin on turvallista, sillä se 
on erityisen materiaaliystävällinen eikä heikennä laitteiden 
sisäpintoja.

GREEN&CLEAN M2 on testattu EN-standardien ja VAH- 
ohjeiden mukaisesti. Se ei sisällä aldehydejä tai fenoleja.

Suojaa itsesi, henkilöstösi ja potilaasi COVID - aikana.  
Lisätietoja verkkosivuillamme www.metasys.com

Tehoaa  COVID -virukseen!

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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1. Annostus 6 ml 
(2 painallusta)

2. Laimennetaan vedellä, 
600 ml

3. Ime, 200 ml kumpaakin 4. Tyhjennä jäljelle jäänyt 
liuos (200 ml) huuhtelual-
taaseen ja anna vaikutt aa

5. Noudata vaikutusaikoja 
ja huuhtele 
(HBV/HIV/HCV: 60 min, 
tuberkulosidinen: 240 min)

1. Täytä GREEN&CLEAN M2 
-pullon sisältö annostelijaan 
(500 ml)

> vaahtoamaton ti iviste imujärjestelmän ja amalgaamierotti  men 
päivitt äiseen puhdistamiseen, desinfi ointi in ja raikastamiseen

> kaksoisjärjestelmä (punainen/vihreä) resistenssiä vastaan
> erinomainen, akti ivinen, vaahtoamaton
> helppo käsitellä hyvin suunnitellun annostelijan ansiosta
> testatt u EN-standardien VAH:n ohjeiden mukaisesti , CE0044

Osta 1 x GREEN&CLEAN M2 täytt öpakkaus 
(1 punainen pullo/1 vihreä pullo) imujärjestelmän 
ja amalgaamierotti  men desinfi ointi ainett a ja saat 
veloituksett a yhden annostelijan ja yhden pullon 
käsivoidett a 1 x 100 ml. 

Kampanjan voimassaoloaika: 01.11.–31.12.2022 

GREEN&CLEAN M2
Imujärjestelmien desinfi ointi  COVID aikana

veloituksetta!

+

Tehoaa
COVID
-virukseen!
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Laboratorioon

65 e
*52,42 e

Elite LC tray Pink valokovetteinen 
lusikkamateriaali
Valokovetteinen lusikkalevy, jonka paranneltu muotoilu vähentää 

ylijäämä materiaalia. Helppo muotoilla, ei tahmaa.

21172  Elite LC tray Pink valokovetteinen  

 lusikkamateriaali, 50 kpl

Oranwash L jäljennösaine
Täydellinen konsistenssi kääntöpoimujen jäljentämiseen. Työs-

kentely aikaa voidaan säädellä kovettajan määrää muuttamalla. 

Appelsiinin makuinen. Väri: oranssi.

20924  Oranwash L jäljennösaine, 140 ml

15,50 e
*12,50 e

Indurent Gel kovettajageeli
Kovettajageeli kaikille Zhermack C-silikoneille.

20924  Indurent Gel kovettajageeli, 60 ml

12 e
*9,68 e

Elite HD+ Light Fast Set
21119  Elite HD+ LIGHT fast set jäljennösaine, 2 x 50 ml

Elite HD+ Super Light Fast Set
21120  Elite HD+ SUPERLIGHT fast set jäljennösaine, 2 x 50 ml   

Elite HD+ Light Normal Set
21121  Elite HD+ LIGHT normal set jäljennösaine, 2 x 50 ml 

Elite HD+ Regular Normal Set
21122  Elite HD+ Regular normal set jäljennösaine, 2 x 50 ml

40 e
*32,26 e

Hydrogum 5 alginaatti
21657  Hydrocum 5, alginaatti, 453 g

Hydrocolor 5 alginaatti
22729  Hydrocolor 5, alginaatt, 453 g   

Zetalabor Putty
20927  Zetalabor, putty shore 85, 2,6 kg

10 e
*8,06 e

10 e
*8,06 e

42 e
*33,87 e

ZHERMACK kipsi
Alhainen kovettumislaajentuminen 2h: 

0,08 %, 24 h: 0,19 %. Sekoitussuhde 100 g : 20 ml, 

sekoitusaika 1 min., työskentelyaika 12 min., 

kovettumisaika 14 min. Mallit voidaan  

purkaa 45 min kuluttua. 

22541  Elite Rock Type 4 cream, 25 kg

130 e
*104,83 e

ZHERMACK desinfiointiaine
Alhainen kovettumislaajentuminen 2h:  

0,08 %, 24 h: 0,19 %. Sekoitussuhde 100 g: 20 ml, 

sekoitusaika 1 min., työskentelyaika 12 min.,  

kovettumisaika 14 min. Mallit voidaan  

purkaa 45 min kuluttua. 

23127  Zeta 7 jäljennöksen desinfiointiaine, 1 l

30 e
*24,19  e

Tilaukset: kauppa.hammasvaline.fi  tai asiakaspalvelusta p. 010 588 6100
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1 1748,40 e
*1 410 e

1 643 e
*1 325 e

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-tuoteperheestä 

oivallisen kaikkiin  

zirkoniatarpeisiin. 

Vibrax vibrattori
Valittavana neljä eri voimakkuutta  

ja kaksi eri värähtelytaajuutta.  

Erittäin hiljainen.

20680  Renfert Vibrax vibraattori, 1 kpl
711,14 e

*573,50 e

Twister vakuumisekoitin
Twister sopii valumassan, alginaatin, kipsin ja 

duplikointimateriaalin sekoittamiseen. Suuri 

valoisa näyttö. Sisäänrakennetun vakuumi-

pumpun ansioista vähemmän ilmakuplia. 

Kuvan pöytäteline myydään erikseen.

21632 Renfert Twister vakuumisekoitin + 

  500 ml sekoituskuppi, 1 kpl

Waxlectric II sähkövahaveitsi
Sähkövahaveitsi kahdella käsikappaleella ja  

digitaalisilla näytöillä. Kummallekkin  

käsi-kappaleelle voidaan asettaa  

laitteen muistiin kolme eri lämpötilaa.  

Maksimi lämpötila 200°C.

21737 Renfert Waxlectric II  

 -sähkövahaveitsi, 1 kpl
513 e

*414 e

Waxlectric I sähkövahaveitsi
Sähkövahaveitsi digitaalisella näytöllä.  

Laitteen muistiin voi asettaa kolme eri  

lämpötilaa. Sisältää yhden vahauskärjen.  

Maksimi lämpötila 200°C.

22595 Renfert Waxlectric I  

 -sähkövahaveitsi, 1 kpl
375 e

*303 e

Silent Compact imuri
Pienikokoinen imuri yhdelle työpisteelle.  

Pölypussiton malli. Imuteho max  

4,000 l/min.Maksimi lämpötila 200°C.

23491 Renfert Silent Compact, yhden työpisteen imuri, 1 kpl,

* Arvonlisäveroton hinta



Määräaikaishuollot ja huoltopaketit:  

asiakaspalvelupäällikkö Seppo Salminen, p. 050 310 8594 

huoltopäällikkö Mikko Leka, p. 050 310 8620

Työtilaukset 24/7. Vikailmoitukset, huoltotilaukset ja 

varaosatilaukset on helppo tehdä sähköpostilla vuoro-

kauden ajasta riippumatta. Tilauslomake löytyy myös 

kotisivuiltamme 

wwww.hammasvaline.fi/huolto_ja_varaosapalvelut
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ASIAKASPALVELU ja TILAUKSET
p. 010 588 6100
verkkokauppa: kauppa.hammasvaline.fi
tilaukset@hammasvaline.fi 

info@hammasvaline.fi

etunimi.sukunimi@hammasvaline.fi

www.hammasvaline.fi

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

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

Pohjois-Suomi: Minna Ahonen, p. 045 7820 3248

Itä-Suomi: Niina Vartiainen, p. 045 7820 3244

Etelä-Suomi: Sari Orjasniemi, p. 045 7881 4212 

Helena Hirvikoski, p. 043 826 7498 

Myyntipäällikkö Jarkko Porkka, p. 040 353 1416

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

Hammaslaboratoriotuotteet
Kaija Rappu, p.043 825 9475

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

Lounais- ja Itä-Suomi: Aku Korhonen p. 050 310 8685

Länsi- ja Keski-Suomi: Jyrki Järvi, p. 050 310 8593

Pohjois-Suomi: Jari Laurila, p. 050 310 8689

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

Aaro Ilonen, p. 045 7881 4299 

Olemme johtavien tehtaiden valtuutettu merkkihuoltaja ja käytämme 
tehtaiden alkuperäisosia. Ammattitaitomme takaa, että laitteesi toimi-
vat 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

huolto
Tekninen palvelu

Kysy lisää asiakaspalvelunumeroistamme  

Varaosapalvelu 010 588 6700
varaosatilaus@hammasvaline.fi  

Huoltopalvelu 010 588
 
6300 

huolto@hammasvaline.fi

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

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/

Saimme muutaman lisäpaikan. Kysy ja ilmoittaudu kotisivuil-

lamme www.hammasvaline.fi/Kurssit_ja_tapahtumat. 

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

30.11.2022  ESPOO       |   Hammasväline Oy  

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. 

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

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. 

Apollonian sivuilla > Hammaslääkäripäiven prekurssi 

Morten Laursen, kurssi 601022 

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy peruutuspaikkoja.

Lisätietoja koulutus@apollonia.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.

Joko varasit lippusi juhla-
vuoden parhaimpiin bileisiin?

Vielä ehdit tilata lippusi viimeistään 4.11. netissä 

>  www.hammasvaline.fi/Kurssit_ja_tapahtu-

mat. Lipun nouto Hammasvälineen messu-

osaston infosta pe 11.11. kello 16 mennessä.

 

ILMOITTAUTUMISET kotisivuillamme www.hammasvaline.fi tai sähköpostilla 

ilmoittautumiset@hammasvaline.fi ellei toisin mainittu. Peruuttamattomasta pois-

jäännistä veloitamme 30 euroa (sis. alv. 24%). Pidätämme oikeuden tapahtumien muutoksiin.

WEBINAARIT löydät kotisivuiltamme  Kurssi ja tapahtumat sivujen alta:

www.hammasvaline.fi/kurssit_ja_tapahtumat

Ajankohtaista, asiantuntijaluentoja, webinaarit ...

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 jo JeanS:stä 

tutut muusikot uudella kokoonpanolla 

Säädyttömät, solisteina Antti Paavilainen 

ja Nina Tapio. Juontajana Katja Ståhl. 

DIGIPÄIVÄT
VUOKATTI
2.-5.2.2023
Yhdistä hiihto ja koulutus suosituilla digipäivillä 
Vuokatissa! Neljän päivän aikana harjoitellaan CEREC-

kruunujen tekoa kahdella eri materiaalilla; CEREC Tessera 

ja GC LiSi. 

Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo enemmän tehneille. 

Kurssilla opit kaikki työvaiheet hionnasta sementointiin. 

Kurssilla myös hiihdetään joka päivä ja hiihtoa ovat opet-

tamassa Kaisa Mäkäräinen ja Ville Nousiainen!

Ilmoittautumisen ja kurssin lisätiedot löydät nettisivuilta 

https://digitaldentin.fi/




