
   LAATUTUOTTEET SUUN TERVEYDEKSI 

 

ProFast 
®   hammasproteesien hoitotuotteet 

- kiinnitysaineet 20 g ja 40 g sekä kiinnitystyynyt 15 kpl, varma pito! 
  - puhdistustabletit 32 kpl kaikille proteeseille, myös metalliosia sisältäville                       
    sekä irrotettaville oikomiskojeille ja purentakiskoille   

9225312 PF K.aine 20g; 9225323 PF K.aine 40g; 9225334 PF Kiinnitystyynyt 15kpl; 9225345 Tabl.32kpl  

ORALSEVEN™  kosteuttava  suunhoitosarja 

- mieto vaahtoamaton entsyymihammastahna, alkoholiton entsyymisuuvesi ja 
pitkävaikutteinen kosteutusgeeli, hellävarainen suojaava koostumus 

- apua kuivalle suulle, aftaherkille ja suun raikastamiseen 
9225279 Hammastahna 75ml; 9265803 Suuvesi 250ml; 9225301; Koskeutusgeeli 48ml  

EKULF  NightGuard™ purentakisko hampaiden narskuttajille 

- helppo muotoilla kotona kuuman veden avulla sopivaksi; mukana säilytyskotelo 
- sopii myös akryyliallergisille, suojaa kiillettä ja estää leukojen kipeytymistä 
- suunhoidon ammattilaisten suosittelema; valmistettu USA:ssa 
9224960 Ekulf NightGuard purentakisko 
 

EKULF hammasväliharja ph ABC 0,4–0,9 mm / 12 kpl 
- vahva päällystetty keskilanka turvallinen myös implanteille 
- kestävät tynex-kuitu -harjakset hellävaraiset, mutta puhdistavat tehokkaasti 
- jatkovarsi ja suojatulppa sekä kätevä Mixed -testipakkaus 
9225081 viol.0,4; 9225092 pun.0,5; 9225103 kelt.0,6; 9225114 valk.0,7; 9225125 sin.0,8; 9225136 vihr.0,9;  
9225070 Mixed -testipakkaus, jossa kaikki eri koot 

interprox® plus hammasväliharja 0,4–0,8 mm / 6 kpl 
- kaksivärinen harjaosa: valkeassa näkyy ienverenvuoto, mustassa plakki 
- kestävä päällystetty keskilanka turvallinen myös implanteille  
- kätevä pitkä taivutettu varsi, suojatulpat ja suljettava kotelo 
9227490 pinkki 0,4mm; 9225235 oranssi 0,5mm; 9225246 vihreä 0,6mm; 9225257 keltainen 0,7mm;  
9225268 sininen 0,8mm 
 
 

             

 

 

      
 



    

  EKULF BreeZi tabletti hengityksen raikastamiseen 40 kpl 

- sisältää sinkkiä, joka estää pahanhajuista hengitystä 
- makuaineina sitruunaa, hunajaa ja mentolia, valmistettu Ruotsissa 
9259247 Ekulf BreeZi pastilli 40 kpl  

  EKULF BeTweeners hammaslankain 20 kpl 
       - rispaantumaton kestävä litteä lanka, jonka saa kiristettyä vartta painamalla  
       - lankaimessa hammastikku, pakkaus sisältää matkarasian yhdelle lankaimelle 
 - ripustuspakkaus, valmistettu Espanjassa  

9259236 Ekulf BeTweeners hammaslankain 20 kpl  

  EKULF Ortho-Implant Kit harjasetti 
       - 3 pientä erikoisharjaa + 0,5mm ja 0,8mm Ekulf ph hammasväliharjat 
       - implanttien, siltojen, kiinteiden oikomiskojeiden ja hampaiden puhdistukseen 
       - ripustuspakkaus, suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet, valmistettu Espanjassa  

9234167 Ekulf Ortho-Implant Kit  

  Dr.Barman´s SuperBrush monitasohammasharjat: Barn/Junior/Vuxen 

- puhdistaa hampaan kolme pintaa yhdellä liikkeellä, 3 kokoa: 0-6 v./6-12 v./yli 12 v. 
9224927 Lasten/Barn; 92249380 Nuorten/Junior; 9224949 Aikuisten/Vuxen  

Proxident    sormisuoja / suun aukipitäjä pieni S ja suuri L 

- kätevä apuväline hoidettavan henkilön suun hoitoon, lapsista aikuisille 
  - helpottaa hampaiden harjaamista ja suun limakalvojen puhdistusta/kostutusta 

- kaksi kokoa, pieni S ja suuri L, hoitajan sormen koon mukaan 
- yksittäispakattuja, ripustuspakkauksessa, valmistettu Ruotsissa 

   9246069 Proxident sormisuoja pieni S; 9246080 Proxident sormisuoja suuri L  

   Proxident    suun puhdistus- ja kostutustikku 50 kpl 

- kätevät pehmeät tikut suun limakalvojen puhdistukseen ja kostutukseen 
- kertakäyttöisiä, 50 kpl pussipakkaus, valmistettu Ruotsissa 

   9246091 Proxident suun puhdistus- ja kostutustikku 50 kpl    
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