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Innovatiivisia välineitä hammaslääkäreille ja 
suuhygienisteille
NSK:n laajasta suuhygieniatuotteiden valikoimasta löytyy edistykselli-
set ja helppokäyttöiset välineet hammaskiven poistoon, hampaiden 
puhdistamiseen ja kiillottamiseen sekä entistä tehokkaampaan paro-
dontiitin hoitoon. 

Potilaille on tärkeää, että hampaat säilyvät terveinä pitkään ja että 
niiden hoito on miellyttävää. NSK auttaa saavuttamaan nämä ta-
voitteet ja helpottaa tekemistä ergonomisilla tehokkailla ultraääni- ja 
jauhepuhdistuslaitteilla.
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2 in 1
Ultraäänilaite + jauhepuhdistin

Suuhygienian ammattilaisille.
NSK, maailman johtava käsikappaleiden valmistaja.
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Kaksi puhdistusmenetelmää yhdessä
Hammaskiven ja biofilmin poisto sujuu tehokkaasti ja miellyttävästi ultraäänen ja 
jauhepuhdistuksen yhdistelmälaitteella

Monitoimiultraäänilaite
Jauhepuhdistus supragingivaalisille alueille
Jauhepuhdistus subgingivaalisille alueille (lisävarusteena)

Kaksi menetelmää yhdessä
NSK on yhdistänyt ultraääni- ja jauhepuhdistuksen yhteen ainoaan ammattikäyttöön tarkoitettuun hoitoyksikköön, 
joka tekee puhdistuksesta sujuvaa aikaa ja tilaa säästäen.

Säätöyksikkö valitsee supra- tai subgingivaalisen jauhepuhdistustoiminnon automaattisesti.
Säätöyksikkö valitsee automaattisesti sub- tai supragingivaalisen menetelmän, kun asianmukainen jauhesäiliö kiin-
nitetään laitteeseen, näin vältytään valintavirheiltä.

Jauhesäiliö
Irrotettavan jauhesäiliön ansiosta vuorottelu supra- ja subgingivaalisen hoidon välillä käy näppärästi ja laite on 
erittäin käyttäjäystävällinen ja helppohoitoinen.

Ei enää tukoksia
Laitteen sisäiset tukokset ovat eliminoitu kokonaan tekemällä säätöyksiköstä, käsikappaleesta ja käsikappaleen 
letkusta irrotettavat. Jauhetta ja vettä sisältäviin osiin pääsee helposti käsiksi,
kun ne tarvitsevat ylläpitotoimenpiteitä tai huoltoa.

Jauhetyypit eivät sekoitu
Erilliset kammiot, käsikappaleet ja käsikappaleiden letkut supra- ja subgingivaalista hoitoa varten poistavat virhe-
mahdollisuuden, että jauheet sekoittuvat tai jauhetta joutuu säätöyksikköön.

Innovatiivinen uusi muotoilu yhdistää kaksi menetelmää turvallisesti ja tehokkaasti.



6 |  NSK  Suuhygienia  | Dental Systems

Selkeä näyttö Suuri LCD-näyttö

Selkeä toimintojen näyttö lisää turvallisuutta ja 
tehokkuutta. Näytöltä näkee nopeasti käytössä 
olevan ohjelman (supragingivaalinen, subgin-
givaalinen tai ultraääni), 10 tehon tasoa sekä 
myös veden määrän.

LCD-näyttö on helppolukuinen ja sen kontrasti 
on hyvä. Pinnan erikoispäällyste suojaa näyt-
töä jauheen aiheuttamilta naarmuilta.

Automaattinen toiminnon tunnistus Asetusten tallennus

Laite tunnistaa valitun käsikappaleen ja 
ottaa automaattisesti käyttöön vastaavan 
toiminnon.

Järjestelmän muistiin voi tallentaa hoitoparamet-
rit, esim. veden määrän, ilmanpaineen ja ultra-
äänen tehon. Asetusten vaihtoon riittää asian-
mukaisen käsikappaleen nosto pidikkeestään.
 *Jauhetoimintojen asetukset muuttuvat, kun jauhesäiliö vaihde-

taan.

Ultraäänipuhdistus Jauhepuhdistus
Supragingivaalinen 

jauhepuhdistus
Subgingivaalinen 
jauhepuhdistus

Helppokäyttöinen
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Helppohoitoinen

Automaattinen puhdistus
Automaattinen puhdistustoiminto puhdistaa käsikappaleen ja letkun automaat-
tisesti jauhe- tai ultraäänitoiminnon käytön jälkeen. Puhdistustoiminnon aikana 
näytöllä näkyy puhdistukseen kuluva aika. Puhdistus kestää yhteensä noin 45 
sekuntia.

Helppohoitoinen
Kärkisuutin, käsikappale, käsikappaleen letku ja jauhesäiliö on helppo irrottaa ja 
huoltaa.

Sileät pinnat helpottavat puhdistusta
Jauhejäämien poisto on yksinkertaista, koska runko on saumaton ja sileä. Näyttö 
on pinnoitettu naarmuuntumiselta suojaavalla materiaalilla.

Avaintoimintojen hallinta jalkakytkimellä

Multi-jalkakytkin
Multi-jalkakytkin perustuu suorittamiimme laajoihin tutkimuksiin jalan liikkeistä ja 
tuntoaistista. Kehittämäämme yksikköä pystyy käyttämään ilman käsiä, jotta toi-
menpiteitä ei tarvitse keskeyttää säätötoimien takia. Sekä siirtyminen puhdistus-
toiminnosta toiseen sekä tehon asetusten muuttaminen voidaan tehdä jalkakyt-
kimellä. Nostokahvalla varustettu kytkin mahdollistaa käytön täysin ilman käsiä.

1. Lisävaruste: Varios Combi Pro Perio Set        Til.nro 610302
Sisältää:
• Perio-jauhesäiliö • Perio-instrumenttiletku • Perio-käsikappale • Perio-kärkisuutin • 
Perio-kärkisuuttimen avain • Perio-glysiinipuhdistusjauhe

2. Varios Combi Pro Basic Set                               Til.nro 610300
Sisältää:
• Profy-käsikappale, 60° suuttimella • Prophy-instrumenttiletku • Prophy-jauhesäiliö • 
Flash pearl kalsiumjauhe (15 g x 5 kpl)  • VA2LUX-käsikappale • VA2LUX- instrumenttiletku • 
3 kärkeä • Sterilointirasia • Nestepullo (400 ml) • Jalkakytkin

Tekniset tiedot:
Syöttöjännite: AC 230V 50-60 Hz  Paino: 2,6 kg
Värähtelytaajuus: 28-32 kHz   Nestepullon tilavuus: 400 ml
Mitat: L225 x S290 x K162 mm
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Ultraäänilaite, joka reagoi hampaan pinnan olosuhteisiin. 

”Olisinpa taitavampi hammaskiven poistossa.” 
”Olisipa helpompi tapa poistaa kerrostumia.”

Kuuntelimme tarkkaan tekijöiden mielipiteitä kehittäessämme ainutlaatuista 
uuden sukupolven ultraäänilaitetta.
Käyttäjän liikkeet välittyvät kärkeen tarkasti aivan kuin se olisi käden jatke. 
Näin hoito voidaan mukauttaa hampaan pinnan olosuhteisiin.
Hoito on nopeampaa ja hellävaraisempaa, mutta myös ympäristöystävällis-
tä, sillä laite kuluttaa tehokkuudestaan huolimatta vain vähän energiaa.

Ultraäänilaite
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Kilpailija

  iPiezo® uuden sukupolven ultraäänilaite

NSK:n ainutlaatuinen ja erittäin tehokas iPiezo-ultraäänilaite käy tasaisesti ja välittää 
käyttäjän liikkeet laitteen kärkeen.

Feedback-toiminto
NSK iPiezo -järjestelmä tuottaa kärkeen tehoa hampaan pinnan kunnon mukaan. iPiezo-järjestelmän 
taajuus pysyy vakaana ilman tehon laskua jopa kovaa hammaskiveä poistettaessa.

Auto tuning -toiminto
Auto tuning -toiminto tuottaa kärkeen tasaisen taajuuden valitulla tehoalueella. Käyttäjä voi kokeilla, 
millä teholla saavutetaan paras tulos.

Tasainen hammaskiven poisto
Perinteisten ultraäänilaitteiden teho laskee, kun hammaskivi kovenee. 
Hammaskiven poisto tapahtuu tasaisesti ilman tehon menetystä, koska 
iPiezo-järjestelmä havaitsee kärjen päähän kohdistuvan kuormituksen 
automaattisesti.

Voidaan steriloida sekä autoklaavissa että lämpödesinfektorissa, minkä 
ansiosta laite on turvallinen käyttää.

LED-käsikappale, kapea ja ergonominen

Varios2 LUX-käsikappaletta on helppo käyttää, koska sen kärki on 
kapea (ø 9,5 mm). Kapea käsikappale helpottaa poskihampaiden 
kaltaisten vaikeapääsyisten alueiden puhdistusta. Se jättää suuon-
teloon enemmän liikkumatilaa ja mahdollistaa kärjen suuntaami-
sen oikeassa kulmassa. Ultrakevyestä käsikappaleesta saa hyvän 
otteen ja käsi ja sormet kuormittuvat vähemmän. LED-valo on 
laajaspektristä ja muistuttaa luonnonvaloa. Näkymä on aina kirkas 
ja yksityiskohdat erottuvat helposti.

Sterilointirasia 
Käsikappale, kärjet ja momenttiavaimet voidaan steriloida 
kätevästi samassa rasiassa.
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Varios-sarja

Älykäs.
Ainutlaatuisen uuden sukupolven ultraäänilaitteella 
ja 70 eri kärkityypin avulla NSK tuo käyttöön suuren 
valikoiman toinen toistaan älykkäämpiä ultraäänellä 
tehtäviä toimenpiteitä.
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Varios 970 Lux set

LED-näyttö
Teho esitetään suurella LED-näytöllä numeerisesti 10-portaisella asteikolla ja huuh-
telutilavuus pylväskuvaajana. Säätönäppäinten intuitiivinen asettelu minimoi käyt-
täjän virheet. Tehon säätö ja toiminnon valinta tapahtuu helposti ja luotettavasti.

Nestepullot
Laitteen kaksi isoa nestepulloa on helppo laittaa paikalleen ja poistaa, ja niitä voi 
käyttää kunkin hoidon vaatimaan huuhteluun. 400 ml pullojen huuhtelukapasi-
teetti on suuri ja vähentää hoitoon kuluvaa aikaa. Kehitämme materiaalejamme 
jatkuvasti ja testaamme ne huolellisesti. Netepullot kestävät erittäin hyvin jopa 
antiseptisten huuhteluliuosten käyttöä.

Parempi antiseptisten liuosten kesto
Resiinipohjainen vesiletku vähentää huomattavasti antiseptisten liuosjäämien 
aiheuttamaa korroosiota ja ruostumista ja pidentää nestepullojen, vesipumpun ja 
käsikappaleen käyttöikää.

Automaattinen puhdistus toiminto
Automaattinen puhdistustoiminto huuhtoo letkut, käsikappaleen ja kärjet napin 
painalluksella. Molemmat kanavat voidaan huuhdella erikseen.

Helposti irrotettava vesipumppu
Koska huuhtelujärjestelmän osat voi vaihtaa itse, useimmat ongelmat voidaan 
ratkaista paikan päällä.

Älykäs kompakti muotoilu takaa tehokkuuden
Edistyksellisin kompaktin tuotesarjamme jäsen, Varios 970, sisältää ultraäänimenetelmiin tarvittavat toiminnot. 
Erittäin suorituskykyisen kahden nestepullon järjestelmän ansiosta voit keskittyä turvalliseen hoitoon ilman huolta 
huuhtelun toimivuudesta. Automaattinen huuhtelu ja saumaton muotoilu tekevät päivittäisestä käytöstä help-
poa. Laajan tutkimustyön ja käyttäjäpalautteen avulla Varios 970 on kehitetty erittäin toimivaksi ja turvalliseksi.

Tekniset tiedot:
Syöttöjännite: AC 230V 50-60 Hz Mitat: L160 x S270 x K190 (mm)
Värähtelytaajuus: 28-32 kHz  Paino: 2,1 kg
Teho: Max 11 W (G-toiminto)  Pullon tilavuus: 400 ml 

Varios 970 LED-valolla    Til.nro 610126
Sisältää:
• Säätöyksikkö • Käsikappale • Instrumenttiletku • Kärjet G4, G6, 
G9 • Jalkakytkin • 2 kpl nestepulloja • 3 kpl kärjen momenttiavain-
ta • Virtajohto • Sterilointikasetti

Siirrettävä monitoimiyksikkö: huippuunsa 
hiottua monipuolisuutta
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Kompakti monitoiminen säätöyksikkö

Varios 370 on kehitetty erityisesti kompaktiksi, siirrettäväksi säätöyksiköksi, joka on aina helppo asentaa 
hammashoitoyksikköön. Se on helppokäyttöinen ja soveltuu monenlaisiin kliinisiin toimenpiteisiin.

Edut
• Voiman lähteenä 

iPiezo-järjestelmä
• Kannettava ultra- 

kompakti runko
• Yksinkertainen ja intuitii-

vinen ohjauspaneeli

Instrumenttikonsolin runkoon telineen (lisä-
varuste) avulla.

Instrumenttitelineen tarjottimelle tai sen 
alle ohjausyksikön pidikkeen avulla.

Sisältää:
• Säätöyksikkö • Säätöyksikön teline • Muuntaja • Käsikappaleteline
• Vesisuodatinsarja • Jalkakytkin • Terät G4, G6, G8 • Momenttiavain

Esimerkkejä Varios 370- yksikön asennuksesta

Varios 370 valoton

Tekniset tiedot:
Syöttöjännite: AC 240V 50-60 Hz   Mitat: L80 x S115 x K32 mm   
Värähtelytaajuus: 28–32 KHz   Paino: 430 g   
Teho : Max 11 W (G-toiminto)
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Tekniset tiedot: 
Syöttöjännite: AC 230V 50-60 Hz  Mitat: L63 mm x S54 mm x K26 mm  
Värähtelytaajuus: 28–32 kHz      Paino: 59 g   
Maksimi teho: 11 W (G-toiminto)

Kompakti ja monipuolinen
Varios 570 -laitteessa on käsikappaleeseen liitetylle kärjelle kolme erilaista 
tehon asetusta: ”G” (yleinen), ”E” (endo) ja ”P” (paro). Tehoa voi hieno-
säätää kunkin tehoasetuksen puitteissa. Erityisesti P-asetuksella saadaan 
minimaalinen mutta silti tasainen teho, jolla parodontaalihoito sujuu 
tehokkaammin.

Edut
• Voiman lähteenä iPiezo-järjestelmä
• Kompakti ja sopivan kokoinen runko
• Helppokäyttöinen ja intuitiivinen säätöpaneeli

Pienin moduuli, joka on helppo integroida uusiin ja jo käytössä 
oleviin hammashoitoyksiköihin
Varios 170 on maailman pienin sisäänrakennettu optinen säätömoduuli. NSK iPiezo-järjestelmä 
takaa aina tasaisen syöttötehon. Kahdella LED-valolla varustettu, kapeampi ja erittäin kevyt 
käsikappale on helppo liittää käytössä olevaan hoitokoneeseen, ja sitä voi ohjata samalla jalka-
kytkimellä.

  Varios 170 LED                         Til.nro 610108
  Varios 170 valoton                Til.nro 610107
  Sisältää: 
  • Asennussarja • Käsikappale • Instrumenttiletku • 3 kpl kärjen momenttiavainta
  • Sterilointikasetti • Kärjet G4, G6, G8

Integroitu monitoiminen ultraäänilaite

Varios 570 LED           Til.nro 610121
Sisältää: 
• Säätöyksikkö • Muuntaja • Käsikappale • Vesisuodatin
• Jalkakytkin • Terät G4, G6, G8 • Kärjen momenttiavain

Tekniset tiedot:
Syöttöjännite: AC 230V 50-60 Hz  Mitat: L160 x S135 x K65 mm
Värähtelytaajuus: 28-32 kHz     Paino: 430 g     
Teho: Max 11W (G- toiminto)
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NSK-kärkivalikoima 
Runsaasta kärkivalikoimasta voi valita kuhunkin käyttötarkoituk-
seen sopivan kärjen.

Varios-kärkien ulkonäkö ja poikki-
leikkaus, komponenttien materi-
aalit ja pintakäsittely vaihtelevat. 
Kun kärki valitaan tapauskohtai-
sesti käyttötarkoituksen mukaan, 
hoito on tehokasta eikä kuormita 
hampaan pintaa tai pehmytku-
dosta tarpeettomasti.

Hammaskiven poisto / paro-kärkien poikkileikkaus ja kärkityyppien ominaisuudet

Poikkileikkaus/kärki Materiaali/
kärjen pää

Hammaskiven 
poiston tulos

Hampaan 
tyyppi

Käyttökohde

G1, G5, G6
G8, G9

Metallinen 

peilipinta

Hammaskiven poisto ienrajasta ja 
sen alapuolelta

P1, P20

P21R/L, P25R/L

Metallinen 

peilipinta

Hammaskiven poisto ienrajasta ja 

sen alapuolelta / ylläpitohoito

P1D, P2D, P3D Timanttityöstetty 

metalli

Hammaskiven poisto ienrajan 
alapuolelta (viereinen pinta/bifur-
kaatio)

Restauraatiot

Hammaskiven poisto

Paro/ylläpitohoito

Ylläpitohoito/implantit
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Poikkileikkaus/kärki Materiaali/
kärjen pää

Hammaskiven 
poiston tulos

Hampaan 
tyyppi

Käyttökohde

P10
P11R/L, P26R/L

Metalli, teräväreu-

nainen

Hammaskiven poisto 
ienrajan alapuolelta

P40, P41 Metallinen lateraa-

likärki, vesihuuhtelu 

kahdesta kohdasta

Huuhtelu 

V-P10, V-P11R/L

V-P12, V-P26R/L

Muovi Implantit

Ks. yksityiskohdat 
Kärkioppaasta

Protetiikka

V-kärki (restauraatiot)

V-kärki (endodontia)

Endodontia

Retrogradinen endodontia

Voidaan puhdistaa lämpödesinfektorissa.

Voidaan autoklavoida max 1350 C.

Hampaan poisto
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Ilmatoiminen hammaskivenpoistaja monipuoliseen hoitoon 

S970-ilmatoimisen hammaskivenpoistajan tehoalue 
on laaja ja tehoa on helppo säätää käsikappaleessa 
olevasta säätörenkaasta. Saatavilla on runsaasti kärkiä, 
jotka soveltuvat niin yleiseen hammaskiven poistoon ja 
juurikana-van huuhteluun kuin mini-invasiivisiin toimen-
piteisiin. Monipuolisen käyttöalueensa, mukavan 
kädensijansa ja ylläpitohuollon helppouden 
ansiosta S970 soveltuu sekä hammaslääkäreille 
että suuhygienisteille. Kapea ja saumaton 
titaanirunko tekee S970 miellyttävän käyttää 
jopa pitkien toimenpiteiden ajan, ja samalla 
näkyvyys toimenpidekohtaan säilyy hyvänä.
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NSK LED KaVo® LED Sirona®

Tasainen tehonsyöttö kärkeen
S970 tehonsyöttö on vakaata ja värähtely tasaista koko 
noin 6 000 Hz tehoalueella. S970 on erittäin hellävarainen 
ja siksi on suosittu parodontaalihoidoissa ja erittäin herkkien 
alueiden käsittelyssä.

Erinomainen näkyvyys
S970 kapean muotoilun ansiosta näkyvyys hoidettavalle 
alueelle on hyvä, ja vaikeasti saavutettaviin alueisiin pää-
see hyvin käsiksi.

Helppokäyttöinen tehonsäätörengas
NSK:n säätörenkaassa on kolme eri tehoasetusta erilaisiin 
hoitotarpeisiin. Minimiteho soveltuu hellävaraisuutta vaati-
viin toimenpiteisiin, maksimiteho yleiseen hammas-
kiven poistoon.

Yllä esitetään vakiotehot. Aloita käyttö oireita vastaavalta alemmalta tasolta. 

AS2000 ilmatoimi-hammaskivenpoistolaite
Värähtelytaajuus : 5600–5850 Hz, 3 kärkeä (S1, S2, S3) kärkiavain, kärkisuoja, kärkikortti

AS2000 M4 valoton Til.numero T698
• Yhteensopiva Midwest 4H-liittimeen
• Paino 67 g

Vihreä katkoviiva osoittaa 
tavallisen laitteen ääriviivat.

• Titaanirunko, jossa naarmuuntumista kestävä DURACOAT-
päällyste  • Tehonsäätörengas, jossa kolme eri asetusta 
• Värähtelytaajuus: 5 800–6 200 Hz • Lasikuituoptiikka

Menetelmät Kärjet Tehonsäätörenkaan 

asetus

 1                2                 3

Hammaskiven poisto S1, S2, S3

Paro S10, S20, S21R, S21L

Paro (ylläpitohoito) S35+V-Tip (V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)

Restauraatiot (kruunun runkojen valmistus) S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D

Restauraatiot (minimaalinen interventio) S65D, S66D, S67D, S68D

V-TIP SYSTEM (restauraatiot)
S75+V-Tip (V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76)

S75+V-Tip (V-G77, V-G78, V-G79, V-S1, V-S3, V-S33)

V-TIP SYSTEM (endodontia) S75+V-Tip (V-U15, V-U35)

V-TIP SYSTEM (endodontia) S75+V-Tip (V-N50, V-N51)

NSK NSK KaVo® Sirona®

Malli S970L S970 S970KL S970SL

Til.nro 512501 T1020  512500 T1015

Valolla/valoton valolla  valoton valolla valoton

Liitin  

Liitintyypit

Sisältää terät S1, S2, S3, kärkiavaimen ja kärkisuojan L

AS2000 B2/3  Til.numero T697
• Yhteensopiva Borden-liittimeen
• Paino 64 g

Korkea

Alhainen

V
är

äh
te

ly
ta

aj
uu

s (
Hz

)

*NSK:n oma tutkimus

Käytetty paino (g)

Kilpailija A

Kilpailija B

Korkea

Lämpödesinfiointi Autoklavointi max 135°c
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Subgingivaalisen hammaskiven poisto Gingivaalisen biofilmin poisto Implanttien ylläpitohoito

Kärkivalikoima
NSK:n valikoimaan kuuluu runsaasti erilaisiin kliinisiin 
menetelmiin soveltuvia kärkiä.
Runsaasta kärkivalikoimasta voi valita kuhunkin 
käyttötarkoitukseen sopivan kärjen.

Restauraatiot (kruunun runkojen valmistus)

V-TIP SYSTEM (endodontia)

Hammaskiven poisto Paro

Paro

Paro (ylläpitohoito)
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Käytetään reunojen 
viimeistelyyn

Interproksimaalisten 
alueiden käsittely

Kärkiä voidaan käyttää reunojen viimeistelyyn 
sen jälkeen, kun alue on käsitelty tavanomai-
sella poralla. Näin voit viimeistellä pienet 
terävät reunat ja ienrajat niitä vaurioitta-
matta, mikä ei onnistu pelkästään pyörivien 
instrumenttien avulla. Sukkulan muotoinen 
kärki soveltuu ienrajojen viereisen pinnan, esim. 
laminaatin, reunojen muotoiluun. Liiallisen hi-
outumisen ja dentiinin paljastumisen vaara on 
pieni, ja vierekkäiset pinnat voidaan muotoilla 
niitä säästäen. 

Ks. yksityiskohdat 
Kärkioppaasta

Voidaan autoklavoida 
korkeintaan 135 °C:ssa.

Voidaan puhdistaa 
lämpödesinfektorissa. 

Viimeistely

V-TIP SYSTEM (restauraatiot)

Restauraatiot 
(kruununpreparoinnit)

V-TIP (endodontia)
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Jauhepuhdistus
Kestävien, kauniiden ja terveiden hampaiden puolesta

NSK-jauhepuhdistimien avulla puhdistat hampaat niihin koskematta jopa kohdis-
ta, joissa kerrostumiin ei pääse käsiksi suoraa kontaktia vaativilla välineillä, kuten 
hammaskiven poistoon tarkoitetuilla käsi-instrumenteilla. Plakin ja biofilmin poisto 
ienrajan ylä- ja alapuolelta sujuu hellävaraisesti sekä ennaltaehkäisevän että 
parodontaalihoidon yhteydessä. Lyhentää hoitoaikaa ja lisää työn tehokkuutta. 
Miellyttävä sekä käyttäjälle että potilaalle.

Jauhepuhdistus
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Menetelmä Käyttökohde Käyttöalue Käyttötapa Jauhe

Värjäytymien poisto
Biofilmin poisto

Plakin poisto
Biofilmin poisto

Luonnollinen
hammas

Luonnollinen
hammas

Proteettinen 
hammas

Supragin-
givaalinen 
puhdistus

Supragin-
givaalinen 
puhdistus 

(ikenen reuna)

Subgingi-
vaalinen 
puhdistus

10–60 asteen kulma

30–60 asteen kulma

60–90 asteen kulma
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Supragingivaalinen jauhepuhdistus on erittäin 
tehokas menetelmä yhdessä FLASH Pearl -jau-
heen kanssa. NSK:n ainutlaatuinen kaksois-
suutin suihkuttaa jauheen tehokkaasti. 
Pitkän ja kapean käsikappaleen ja kapean 
suuttimen avulla kaikki hampaan pinnat 
ulottuu käsittelemään huomattavan 
helposti. Jopa hampaiden interproksi-
maalisten pintojen ja muiden vaikeasti 
saavutettavien alueiden puhdistus sujuu 
nopeasti. Ergonomisesti suunniteltu pieni-
kokoinen jauhepuhdistin tuntuu kädessä 
miellyttävältä ja tekee työskentelystä 
joustavaa.

Jauhepuhdistin hampaiden puhdistamiseen
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Parannettu puhdistusjauhe
NSK:n alkuperäisillä kaksoissuuttimilla saavutetaan suurempi puhdistusteho. 
Tehokas kärkisuutin lyhentää puhdistusaikaa ja nopeuttaa hoitoa.

Helposti irrotettavat 60° ja 80° kärjet
Puhdistustehon maksimoimiseksi valittavana on 60° ja 80° kärjet. 60° kärki 
toimii erityisen hyvin poskihampaiden alueella sekä okkluusiopinnoilla ja 80° 
kärki anteriorisille hampaille.

360° liikerata
Pehmeästi 360° kiertyvät kaksoisnivelet reagoivat joustavasti pieniinkin sor-
menpäiden liikkeisiin ja tekevät käsokappaleen kulman säädöstä helppoa.

Helppo yhden liikkeen liitäntä
Prophy-Mate neo on suunniteltu liitettäväksi NSK-liittimiin ja muihin suurim-
piin liitinmerkkeihin yhdellä liikkeellä. Myös käsikappaleen voi kiinnittää 
jauhesäiliöön yhtä helposti.

Lämpödesinfiointi                    Autoklavointi 135°c

NSK KaVo® Sirona® W&H® Bien-Air® M4 B2

Malli PMNG-PTL-P PMNG-KV-P PMNG-SR-P PMNG-WH-P PMNG-BA-P PMNG-M4-P PMNGB2-P

Til.nro 510534 510528 510537 510540 510525 510523 Y135035

Liitin

NSK KaVo® Sirona® W&H® Bien-Air® M4 B2

Liittimet

Ennen

Jälkeen

Sisältää: käsikappale 60° kärjellä, jauhesäiliö, vaihtokärki 80°, 5 x 15 g jauhe, huoltoinstrumentit
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Erinomainen puhdistustulos hellävaraisella jauheella

Ei suolaisuutta! Jauhe on miedon makunsa ansiosta potilaalle miellyttävämpää ja 
puhdistaa hampaat hellävaraisesti. Puhdistustehon ja sileän pinnan salaisuus piilee 
kalsiumpohjaisissa pyöreissä hiukkasissa. Hienojakoisen jauheen keskimääräinen hiuk-
kaskoko on 54 µm, ja jauhesuihku liikkuu hampaan pinnan yli kevyesti kuin rullaten. 
Se on erittäin hellävarainen ja poistaa nopeasti plakin ja värjäytymät.

Puhdistusjauhe
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Aina säkenöivän puhdasta
FLASH pearl -puhdistusjauhetta käytetään yhdessä Prophy-Mate neon 
ja Varios Combi Pron kanssa. Sen pallomaiset hiukkaset on suunniteltu 
rullaamaan tasaisesti hampaan pinnalla ja puhdistamaan nopeasti 
joka koloon tunkeutuen. Jauhehiukkasten pyöreä muoto pienentää 
hampaan ja pehmytkudoksen vaurioitumisen riskiä ja puhdistaa plakin 
ja värjäytymät nopeasti ja turvallisesti.
*Tuotteen aiheuttamat haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Puhdistaa nopeasti vaikeapääsyiset kohdat
Kärkisuutinta pidetään lähellä hampaan pintaa lähes horisontraali-
sesti (kulma 10°–60°) ja liikutellaan pitkin hampaan pintaa aivan kuin 
hammasta raaputtaen. Jauheen suuri tulokulma ja puhdistusliikkeen 
rajoittamattomuus takaavat tasaisen pehmeän toiminnon ja lisäävät 
hoidon tehoa.
*Ei saa käyttää suoraan ienrajaan.

Elektronimikroskooppikuva hampaan pinnasta jauhepuhdistuksen jälkeen

Suolaton, hellävaraiset ainesosat, potilasystävällinen
Jauhe koostuu 94-prosenttisesti kalsiumkarbonaatista. Potilaat eivät siten koe sitä 
suolaisena tai epämiellyttävänä. Potilaan suolaton ruokavalio ei ole este jauheen 
käytölle.

Tukkeutuminen minimoituu
Hienojakoiset jauhehiukkaset ovat vaikealiukoisia, joten laitteen tukkeutuminen 
minimoituu. Ylläpitohuolto on helppoa, sillä instrumentin sisälle kertyy vähemmän 
jauhetta.

FLASH pearl -puhdistusjauhe

Flash pearl (pullo)

Til.nro 127126
sisältää: 4 x 300 g 

Flash pearl (folio)

Til.nro 127123
sisältää: 100 x 15 g

Plakki ja värjäytymät

Kiille

Tavanomainen 
natrium-
bikarbonaatti-
jauhe
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Runsaasti sovelluksia supragingivaalisesta subgingivaaliseen 
puhdistukseen. 

Poistamalla Perio-Mate -laitteesta suuttimen kärjen voit hoitaa usein puhdistusta vaativaa 
subgingivaalista aluetta jopa 3 mm syvyyteen ienrajasta. Lisäksi jauheen virtausnopeuden 
voi säätää tilanteeseen sopivaksi. Valittavana on laaja joukko hoitovaihtoehtoja nopeasta 
biofilmin poistosta hellävaraiseen ja tehokkaaseen biofilmin poistoon implanttien ympäriltä ja 
herkästä parodontaalitaskusta.

Powder Pro Care ienrajan ylä- ja alapuolelle
Tehokasta ammattimaista hoitoa hampaita vahingoittamatta.
Jauhepuhdistin on helppo asentaa turbiiniliittimeen.

• ”Handy type” -tyyppisen laitteen voi liittää hoitoyksikköön käytön aikana yhdellä 
liikkeellä.

• Suuttimen kärki on suunniteltu turvalliseksi ja toimivaksi.
• Jauhekanava on lyhyt ja suora, mikä pienentää tukkeutumisen vaaraa.
• Poistaa biofilmin nopeasti ja tehokkaasti.

Biofilmin poistoon 
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Jauheen virtauksen säätö
Perio-Mate -laitteen kätevän jauheensäätörenkaan avulla virtauk-
sen hienosäätö käy helposti ja intuitiivisesti nopeilla sormenpään 
liikkeillä. Biofilmin poisto hoidettavalta alueelta sujuu keskeytymättä, 
kun jauheen virtausta voi säädellä ja sen voi pysäyttää näppärästi.

360° liikeradat tekevät toiminnasta turvallista 
ja tarkkaa.
Käsikappaletta voi kiertää helposti sormenpäillä jopa monimutkais-
ten toimenpiteiden aikana. Suuttimen kärki ulottuu helposti hanka-
lasti saavutettaville alueille eikä vahingoita viereisiä hampaita tai 
kudoksia.

Kapea kärkisuutin helpottaa työskentelyä 
ahtaassa suuontelossa.
Pitkä, kapea kärkisuutin on suunniteltu erityisesti saavuttamaan 
helposti alueet, esim. poskihampaiden välit, joiden puhdistus vaatii 
käsikappaleen käyttöä tietyssä kulmassa.

Ylläpitohoito
Kärkisuutin, käsikappale ja jauhesäiliö on helppo irrottaa. Jos laitetta 
käytetään ja huolletaan oikein, tukkeutuminen on epätodennäköis-
tä. Jos näin kuitenkin käy, tukkeuma on helppo avata tuotteen mu-
kana tulevien välineiden avulla huolto-ohjeita noudattamalla. Kaikki 
käsikappaleen osat suuttimen kärkeä lukuun ottamatta voidaan 
puhdistaa toistuvasti ultraäänellä tai steriloida autoklaavissa.

Lämpödesinfiointi                    Autoklavointi 135°c

NSK KaVo® Sirona® W&H® M4 B2

Malli PER-PTL-P PER-KV-P PER-SR-P  PER-WH-P PER-M4-P     PER-B2-P

Til.nro 510700 510701 Y1002655 510702 510703 Y1002660

Liitin

NSK KaVo® Sirona® W&H® M4 B2

Liittimet

Sisältää: Käsikappale, jauhesäiliö, kertakäyttökärkiä 40 kpl, huoltoinstrumentit, Perio- Mate jauhe 160 g
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sekuntia
sekuntia

1 hammas, 1 pinta Hammas-
sektoria kohti
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Simuloitu plakinpoistoalue

*Yhden hampaan käsittelypinta-

ala on noin 80 mm²

Käsitelty alue

<NSK:n oma tutkimus>

Supragingivaalinen 
puhdistus
Plakin ja biofilmin poisto ienrajasta
(noin ientaskun 3 mm syvyyteen asti). *Irrota suuttimen kärki

Plakin ja biofilmin poisto hampaiden välistä ja ienrajasta.

• Helpottaa biofilmin, plakin ja lievien värjäytymien poistoa supragingivaalisilta alueilta ja ienrajasta.
• Plakin ja biofilmin poisto onnistuu ahtaasta hampaistosta, hampaiden väleistä, kuopista ja fissuu-

roista, jotka ovat yleensä puhdistuskuppien tavoittamattomissa.
• Pienien vaikeasti puhdistettavien värjäytymien poisto.
• Implanttien ja proteettisten restauraatioiden ympäristön puhdistus.
• Kuormittaa hampaita ja ikeniä vähemmän, koska instrumentti ei kosketa niitä.
• Kuormittaa proteettisia restauraatioita vähemmän.

Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti.

Biofilmin poistoon hampaan pinnalta kuluu noin 50,5 sekuntia/hammassektori.

Lähde: Oral Health Engineering, School of Oral Health Care Sciences, Tokyo Medical and Dental University

Ennen Käytössä

Konfokaalimikroskooppikuva käsitellystä alueesta. Suurennos 200 x*.

Proteettisten restauraatioiden pinta voidaan käsitellä sitä vaurioittamatta.
* CLSM Lasertec

Kova yhdistelmäresiini Kullan ja hopean seokset 
palladiumin kanssa 
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Käsittelemätön Käsittelemätön KäsittelemätönPerio-Mate-
glysiinijauhe

Perio-Mate-
glysiinijauhe

Perio-Mate-
glysiinijauhe

Kalsiumkarbonaatti-
jauhe, supragingivaalinen 
hampaan pinnan 
puhdistusjauhe

Kalsiumkarbonaatti-
jauhe, supragingivaalinen 
hampaan pinnan 
puhdistusjauhe

Kalsiumkarbonaatti-
jauhe, supragingivaalinen 
hampaan pinnan 
puhdistusjauhe

*1 Tavallisen timanttikärjen pinnan keskimääräinen karheus
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sekuntia

1 hammas, 1 pinta
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Simuloitu plakinpoistoalue

*Yhden hammas-
sektorin pinta-ala: 
noin

sekuntia

• Biofilmin poistoon parodontaalitaskusta kuluu noin 60 sekuntia hammassektoria kohti.
• Kertymät voi poistaa tehokkaasti ilman suoraa kontaktia niin, että biofilmiä ja plakkia jää jäljelle tuskin ollen-

kaan. Jauhesuihkulla on mahdollista puhdistaa alueita, joihin kärki ei yllä.
• Jauheen virtaus on optimoitu virtausanalyysien perusteella.
• Muihin ylläpitohoidon laitteisiin verrattuna leveä jauhesuihke jättää jäljelle vähemmän biofilmiä ja plakkia jopa 

näkymättömiin jääville alueille.
• Tasainen jauhesuihku puhdistaa parodontaalitaskut hellävaraisesti.
• Kärkisuuttimen joustava muovikärki ulottuu hellävaraisesti riittävän pitkälle taskuun. 

Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti
Biofilmin poistoon parodontaalitaskusta kuluu noin 60 sekuntia hammassektoria kohti.

Subgingivaalinen 
puhdistus
Parodontaalitaskun biofilmin poisto 
3–6 mm ienrajan alapuolelta

Biofilmin poisto ientaskusta

Ennen Käytössä

* 2.Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haeberlein I, Petersilka G., Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing., J Periodontol. 2007 Jun;78(6):1002-10., Petersilka GJ, Steinmann 

D, Häberlein I, Heinecke A , Flemmig TF., Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air- polishing powder.,J C lin Periodonto l. 2003 Apr;3 0 (4):328 - 33.

(vastaa 4–5 poskihammasta)

Käsitelty alue

<NSK:n oma tutkimus>

1. Käytetään parodontaalihoidossa noin 6 mm parodontaalitasku-
jen tukihoitona.

2. Parhaan tuloksen herkkien parodontaalitaskujen subgingivaali-
sen biofilmin poistossa saa, kun suihkuttaa jokaista hammasta 20 
sekunnin ajan (5 s pintaa kohti).

3. Tehokkaaseen biofilmin poistoon vaaditaan suuttimen kärjen 
liikuttelua edestakaisin pienin pyörivin liikkein.

*Yhden hampaan käsittely-
pinta-ala on noin 35 mm².
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Tehoa ja teknologiaa
Poistaa bakteereja
Glysiinipohjaisen Perio-Mate -jauhepuhdistuksella bakteereja poistetaan huo-
mattavasti enemmän kuin manuaalisella plakin poistolla. 

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF.Subgingival plaque 
removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. J Period ontol. 200 
3 Mar; 74(3):307–11.

Käsittelemätön

Jauhehiukkasten vertailu Hienojakoinen Perio-Mate-jauhe on ihanteellinen aine parodontaalitaskujen puhdistukseen.

Tavanomainen natriumbi-
karbonaattijauhe
Hiukkasten keskimääräinen halkaisija: 
73 µm, pyyhkäisyelektronimikroskooppi-
kuvan suurennos 150 x.

Perio-Mate Powder (glysiini)
Hiukkasten keskimääräinen halkaisija: 
25 µm, pyyhkäisyelektronimikroskooppiku-
van suurennos 150 x.

• Puhdistusjauhe subgingivaaliseen puhdistukseen
• Pääasiallinen ainesosa on glysiini, eräs proteiinien aminohapoista.
• Erittäin hyvä vesiliukoisuus ehkäisee subgingivaalisia jäämiä.
• Alhaisempi Mohsin kovuusarvo kuin dentiinillä. *Glysiinin kovuusarvo Mohsin astei-

kolla on 2, kun taas dentiinin kovuus on 2–2,5.
• Jauhehiukkasten keskimääräinen halkaisija on 25 µm.

Perio-Mate-jauhe   Til.nro 510711  
2 x 160 g

Tavanomainen natriumbikarbonaattijauhe (glysiini)
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Glysiinijauhe Manuaalinen 
poisto

*CFU: pesäkkeen muodostava yksikkö
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Suuttimen kärki

Todellinen koko

NSK:n innovatiivinen kärkisuuttimen kärki
NSK:n suuttimen kärjen lähes läpikuultavat materiaalit lisäävät 
näkyvyyttä hoidon aikana. Hygieeniset kertakäyttökärjet ovat 
käteviä ja turvallisia käyttää.

Kärkisuuttimen joustava muovikärki ulottuu 
hellävaraisesti riittävän pitkälle taskuun.
Kapea kärkisuuttimen muovikärki on juuri sopivan joustava liikku-
akseen sujuvasti hampaan pinnan yli, ja sen saa helposti ahtaisiin 
taskuihin ja viereisten hampaiden juurten pinnoille aiheuttamatta 
potilaalle kipua.

Virtausanalyysien avulla optimoitu kärki
Jauheen virtaus kärjessä on optimoitu turbiiniteknologisten vir-
tausanalyysien avulla, joissa on otettu huomioon jauheen virtaus 
ja kertyminen taskuun jauhetta sumutettaessa. Virtaus ei ole 
yksisuuntaista, vaan tasaista joka suuntaan, jolloin minimoidaan 
pehmytkudosvauriot ja poistetaan subgingivaalista plakkia ja 
biofilmiä tehokkaasti. Vaurioiden välttämiseksi jauhe (ilma) ja vesi 
suihkutetaan parodontaalikudokseen erikseen.

• Kertakäyttöinen
• Steriili 
• Yksittäispakattu 

Perio-Mate-kertakäyttökärki  Til.nro 510710  

40 kpl
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Kulmakappaleet profylaksiaan
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EX-sarja
Profylaksiakulmakappale 1:1
Malli AR-EC valoton Til.nro Y110165
Malli AR-ECM Til.nro Y110179
   
Profylaksiakulmakappale 1:1
Malli AR-EC (K) Til.nro Y110165
Malli AR-ECM (K) Til.nro Y110180

• Maksiminopeus 5000 kier./min •
 
Snap-on kiinnitys • 360° pyörimisliike

Hidastettu profylaxia kulmakappale 4:1
Malli AR-ER4 (s) Til.nro Y110140
Malli AR-ER4M (s) Til.nro Y110181

• Maksiminopeus 5000 kier./min • Ruuvikiinnitys • 360° pyörimisliike

Ti-MAX X
Hidastettu EVA kulmakappale 4:1
Malli X55L valolla Til.nro C608
Malli X57 valoton Til.nro C618

• Maksiminopeus 10 000 kier./min • Titaanirunko & DURACOAT
• Profin/EVA kärjet • Vertikaaliliike 1,4 mm • Sprayjäähdytys

EX-sarja
Hidastettu EVA kulmakappale 4:1
Malli EVA-ER4 Til.nro Y110141
Malli EVA-ER4M Til.nro Y110182

• Maksiminopeus 10 000 kier./min • EVA-kärjille • Vertikaali liike 1,4 mm

Ruuvikiinnitteiset Ti-MAX X
Hidastettu profylaksiakulmakappale 16:1
Malli X57L valolla Til.nro C609
Malli X57 valoton Til.nro C619

• Maksimiopeus 2500 kier./min • Titaanirunko & DURACOAT
• Ruuvikiinnitteisille kupeille ja harjoille • 360° pyörimisliike

EVA-kulmakappaleet

FX-sarja
Hidastettu profylaksiakulmakappale 4:1
Malli FX57m valoton Til.nro 503508

• Maksiminopeus 5000 kier./min • Ruostumaton teräsrunko
• Ruuvikiinnitteisille kupeille ja harjoille • 360° pyörimisliike

Lämpödesinfiointi             Autoklavointi  max 135°c
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SUUHYGIENIA
3 VAIHETTA

Ammattimainen hoito
Ammattimaisen hoidon ensi askel on oikean 
välineen valinta.

Ammattimaiseen hoitoon sisältyy monenlaisia mene-
telmiä, kuten parodontaalisairauden ehkäisy ja hoito, 
subgingivaalinen hammaskiven ja patogeenisten 
bakteerien poisto, biofilmin poisto ja karieksen eh-
käisy estämällä plakin uudelleenkiinnittymistä 
sekä hampaiden ennallistaminen alkuperäi-
seen loistoonsa poistamalla värjäytymät ja 
tupakoinnista kertynyt terva. Asianmukaisen 
ja tehokkaan ammattimaisen hoidon edel-
lytyksenä on laadukkaiden tuotteiden 
valinta potilaan tarpeet huomioon 
ottaen.

Hammaskiven poisto
• Suparagingivaalinen ja subgingi-

vaalinen hammaskiven poisto
• Kertymien poisto
• Biofilmin poisto

Varios Combi Pro / Varios Series
Ti-Max S970
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SUUHYGIENIA
3 VAIHETTA

Viimeistelykiillotus 
• Hampaan pinnan kiillotus 

Ti-Max X Series / FX Series / EX Series

Jauhepuhdistus
• Värjäytymien, nikotiinin ja tervan supragin-

givaalinen poisto
• Plakin ja biofilmin poisto
Varios Combi Pro / Prophy-Mate neo / Perio-Mate
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