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Adento Oy on v. 2000 perustettu apteekki- ja sairaalatuotteita 
maahantuova ja markkinoiva yritys, joka harjoittaa sekä tukku-
myyntiä että vähittäiskauppaa. Yrityksen tavoitteena on tarjota 
asiakkailleen parhaita laatutuotteita mm. suunhoidon alalta. 
Apteekkien ja sairaaloiden tilaukset välittää Tamro Suomi, jonka 
valikoimissa on valtaosa oheisista tuotteista. Tamron valikoimista 
puuttuvat tuotteet voi tilata suoran Adento Oy:stä.

Puh:  09-3285 8910 • Faksi: 09-3285 8911 • E-mail: adento@adento.fi
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Oikea kulma kaikkiin väleihin
Ekulf ph angular® on vaihtoehto suosittuun Ekulf ph hammasväliharjasarjaan. Euroopassa valmistettu laatutuote.

Säädettävä Vahva rakenne Kaikille hammasväleilleKuusimallinen harjaspää

• Säädettävissä kolmeen kiinteään
   eri kulmaan
• 90o kulma saavuttaa paremmin 
   poskihampaiden välit 
• 45o kulma saavuttaa paremmin   
   kulmahampaiden välit
• Suora harja saavuttaa hyvin 
   etuhampaiden välit

• 3 kiinteätä ja useita väliasentoja 
   varren kulmalle
• Harjasosaa ei taivuteta, mikä lisää 
   sen käyttöikää
• Puhdistaa samalla kertaa messiaali- 
   ja diastaalipinnan
• Ympäristöystävällisempi koska 
   ph angular® voidaan käyttää useita 
   kertoja

• 5 eri kokoa kaikille hammasväleille
• 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm ja 
   0,8mm koot, 4 harjaa pakkauksessa
• Kokeilupakkauksessa 5 harjaa, yksi 
   kutakin kokoa
• Harjat on pakattu kätevään säilytys-
   koteloon
• Jokaiseen harjaan kuuluva suoja-
   tulppa parantaa hygieniaa ja lisää 
   harjan käyttöikää

• Korkealaatuiset Dupont® Tynex®
   -harjakset
• Yli 400 harjasta harjaspäässä
• Tehokkaampi sekä messiaalinen että 
   erityisesti diastaalinen puhdistuskyky
• Kuusimalliset harjaspäät: 0,5mm, 
   0,6mm, 0,7mm ja 0,8mm.
   (0,4mm sylinterimallinen)

90o poskihampaat 45o kulmahampaat Suora

Kuusimallinen harjaspää mukautuu hammaspintojen 
muotoihin. Ienraja tavoitetaan myös paremmin koska 
eripituiset harjakset voivat tavoittaa ahtaatkin paikat. 

Kuusimallinen SylinterimallinenEi messiaalista 
puhdistusta

Taivutuskohdat 
lyhentävät 
käyttöikää

Rakenne estää 
puhdistusta

Esimerkki tavallisesta hammasväliharjasta, joiden 
ongelmana poskihampaiden välien puhdistus.

Herkkä harja 
pysyy suorassa

Puhdistaa 
samalla 
teholla 
messiaa-
lisesti ja 
diastaalis-
esti 

Vapaa pääsy!

ph angular kestää kauemmin koska herkkää harjasosaa 
ei  tarvitse koskaan taivuttaa.

0,4 mm 
Tuotenro: 2600      

0,5 mm
Tuotenro: 2610 

0,6 mm
Tuotenro: 2620      

0,7 mm 
Tuotenro: 2630

0,8 mm 
Tuotenro: 2640

0,4-0,8 mm 
Tuotenro: 2660
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Tuotenro:1356
0,4 mm

Tuotenro:1360
0,5 mm

 Tuotenro:1364
0,6 mm

Tuotenro:1368
0,7 mm

Tuotenro:1372
0,8 mm

Tuotenro:1376
0,9 mm

Tuotenro:1514
0,4-0,9 mm

 
– klassikko hammasvälien puhdistukseen

• Hammasvälien puhdistus on yhtä tärkeää kuin hampaiden pintojen puhdistaminen

• Päivittäinen puhdistus vähentää riskiä kariekselle ja ientulehdukselle sekä raikastaa hengitystä 

• Harjaspään koot 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm ja 0,9mm, 12 kpl / taskupakkaus

• Saatavana myös kätevä testipakkaus, jossa kuusi harjaa, yksi kutakin eri kokoa

• Harjaspää sylinterimallinen paitsi 0,8mm koossa kuusimallinen

• 400 pientä harjasta puhdistavat tarkasti hammasvälit

• Suora, joustava varsi on miellyttävää pehmeää muovia, kahvan koko suurennettavissa  

• Mukana harjasuojus, jolla voi myös pidentää harjan vartta kätevästi

• Harjakset valmistettu DuPont®´in korkealaatuisista Tynex kuiduista

• Muovipäällysteinen ruostumaton teräslanka suojaa hampaita, ikeniä ja implantteja

• Jos harja taipuu käytössä, on valittava kokoa pienempi väliharja,

   joka liikkuu välissä ilman voimaa

• Harjaa ei pidä kiertää sen ollessa hammasvälissä

ph® Hammasväliharja

Harjaa 
hampaitten
välistä

Hammasväliharja
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interprox plus / taivutettu harjoja saa myös yksittäispakattuina 100 kpl pakkauksissa. Tuotenumerot: 0,4mm: 1737, 0,6mm: 1739, 0,75mm: 1741, 0,8mm:1743  (kuusimalli).

• Taivutettu harjaosa helpottaa puhdistusta myös palatinaali- ja linguaalipuolilta.

• Valmiiksi taivutettu harjaosa pidentää käyttöikää.

• Laadukkaat Tynex®-harjakset ja suojapäällystetty keskilanka.

• Harjaosan musta kontrollipinta paljastaa plakin ja valkoinen ienverenvuodon.

• Kaikille pinnoille ylettyvä harja puhdistaa tehokkaasti.

• Harjaosa sylinterimallinen paitsi 0,8mm kuusimallinen.

• Plus harjojen harjasuojus estää harjaa taittumasta.

• Plus / taivutettu malli on uudessa avattavassa harjapakkauksessa, 6 harjaa.

• Access maxi harjoissa pitkä varsi, pakkauksessa 4 harjaa.

interprox plus / suora malli

• Suora varsi, joka voidaan pidentää harjasuojan avulla.

• Sylinterimallinen harjaosa, paitsi 0,8 mm kuusimallinen.

• Harjaosan musta kontrollipinta paljastaa plakin ja valkoinen ienverenvuodon.

• 6 harjaa / pussi, paitsi testipakkauksessa 5 harjaa / pussi, yksi kutakin kokoa

Nano
Tuotenro: 1734      

0,4
Tuotenro: 1736 

0,6 mm
Tuotenro: 1738

0,75 mm 
Tuotenro: 1740

0,8 mm 
Tuotenro: 1742

1,0 mm 
Tuotenro: 1796

Uusi näkökulma hammasväliharjoista
– interprox plus / taivutettu ja access maxi

Yl
tä

ä kaikkialle.

Kontrolli

plakki
   gingiviitti

0,6 mm
Tuotenro: 1482      

0,75 mm
Tuotenro: 1612

0,77 mm
Tuotenro: 1622

0,8 mm
Tuotenro: 1632

1,0 mm
Tuotenro: 1512

0,6 – 1,0 mm
Tuotenro: 1516

Ekulf NightGuard purentakisko on suoja, jota on tarkoitus käyttää 
öisin vähentämään vahinkoja hampaille, vähentämään jännityksiä ja 
kipua sekä estämään ääntä, joka syntyy hampaiden narskuttelusta 
tai yhteen puremisesta.

Ekulf NightGuard on purentakisko heille, jotka kärsivät bruksismista, 
mikä tarkoittaa hampaiden narskuttelua tai yhteen puremista. Ekulf 
NightGuard on muovattava purentakisko, jossa yhdistyvät pehmeä 
muovattava materiaali yläpuolella ja kova pohja alapuolella. Paten-
toitu tuote muotoutuu varmasti ja tehokkaasti hampaiden ympärille 

ja ehkäisee bruksismia. Kun purentakis-
koa ensin lämmitetään vedessä ja anne-
taan sitten jäähtyä, niin purentakiskon 
ylin kerros voidaan muotoilla asettumaan 
mukavasti ylähammasrivin ympärille. 
Alempi osa on vahvempi ja estää pure-
masta purentakiskon läpi. Purentakiskon 
käyttöikä vaihtelee riippuen bruksismin 
asteesta. Keskimäärin käyttöikä on noin 
kuusi kuukautta tai pidempi. 

Ekulf NightGuard toimii kuten purenta-
kiskot, joita hammaslääkärit suosittelevat 
potilaille, jotka kärsivät bruksismista. 
Ekulf NightGuardin etuna on, että oman 
purentakiskon voi yksinkertaisesti ja vai-
vattomasti itse muotoilla. Purentakisko 
muotoutuu helposti ja miellyttävästi ylä-

leuan hampaiden mukaan, joten sitä voidaan käyttää koko yön ajan.

Purentakisko on suunniteltu käytettäväksi yläleuassa.  
Lue ja noudata pakkauksen ohjeita sekä ENNEN purentakiskon   
muotoilua ja sen AIKANA.

Älä käytä tätä tuotetta:

Hammassuojana. Tuote ei suojaa hampaita iskuilta tai lyönneiltä.  
Jos hammaslääkärisi on kertonut, että sinulla on leukanivelongelma 
TMJ (Purentaelimistön toimintahäiriö)

•  Jos olet alle 18-vuotias    

•  Jos käytät hampaiden oikomislaitetta, hammasproteesia tai muu- 
 ta apuvälinettä.       
•  Jos sinulla on löyhästi kiinni olevia hampaita.    
•  Jos et ole saanut apua kolmen kuukauden käytön jälkeen. Neu-  
 vottele silloin hammaslääkärisi kanssa. Keskustele hammaslääkä-  
 risi kanssa ennen käyttöä jos sinulla on:    
•  Vaikeita vaivoja bruksismista.   
•  Iensairauksia / ienverenvuotoa tai suukipua.  
•  Hengitysvaikeuksia tai muita terveysongelmia.   
•  Naksuvaa ääntä tai kipua leuassa.  
•  Löyhästi kiinni olevia hampaita, paikkoja, kruunuja, fasadeja tai   
 paikkaamattomia reikiä.

Materiaali: Polymer Resins   Tuotenumero:  7050                                    

Vähittäismyynti:  apteekit 
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interprox plus / taivutettu harjoja saa myös yksittäispakattuina 100 kpl pakkauksissa. Tuotenumerot: 0,4mm: 1737, 0,6mm: 1739, 0,75mm: 1741, 0,8mm:1743  (kuusimalli).

• Taivutettu harjaosa helpottaa puhdistusta myös palatinaali- ja linguaalipuolilta.

• Valmiiksi taivutettu harjaosa pidentää käyttöikää.

• Laadukkaat Tynex®-harjakset ja suojapäällystetty keskilanka.

• Harjaosan musta kontrollipinta paljastaa plakin ja valkoinen ienverenvuodon.

• Kaikille pinnoille ylettyvä harja puhdistaa tehokkaasti.

• Harjaosa sylinterimallinen paitsi 0,8mm kuusimallinen.

• Plus harjojen harjasuojus estää harjaa taittumasta.

• Plus / taivutettu malli on uudessa avattavassa harjapakkauksessa, 6 harjaa.

• Access maxi harjoissa pitkä varsi, pakkauksessa 4 harjaa.

interprox plus / suora malli

• Suora varsi, joka voidaan pidentää harjasuojan avulla.

• Sylinterimallinen harjaosa, paitsi 0,8 mm kuusimallinen.

• Harjaosan musta kontrollipinta paljastaa plakin ja valkoinen ienverenvuodon.

• 6 harjaa / pussi, paitsi testipakkauksessa 5 harjaa / pussi, yksi kutakin kokoa

Nano
Tuotenro: 1734      

0,4
Tuotenro: 1736 

0,6 mm
Tuotenro: 1738

0,75 mm 
Tuotenro: 1740

0,8 mm 
Tuotenro: 1742

1,0 mm 
Tuotenro: 1796

Uusi näkökulma hammasväliharjoista
– interprox plus / taivutettu ja access maxi

Yl
tä

ä kaikkialle.

Kontrolli

plakki
   gingiviitti

0,6 mm
Tuotenro: 1482      

0,75 mm
Tuotenro: 1612

0,77 mm
Tuotenro: 1622

0,8 mm
Tuotenro: 1632

1,0 mm
Tuotenro: 1512

0,6 – 1,0 mm
Tuotenro: 1516

Ekulf NightGuard

0,5 mm
Tuotenro:1736

0,7 mm
Tuotenro:1740

interprox plus / taivutettu harjoja saa myös yksittäispakattuina 100 kpl pakkauksissa. Tuotenumerot: 0,5 mm:  1737,  0,6 mm:1739,  0,7 mm : 1741, 0,8 mm: 1743  (kuusimalli)
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Vaivaton tapa käyttää hammaslankaa!

➢• Tehokas vaihtoehto hammasvälien päivittäiseen puhdistukseen.

➢• Vahva hammaslanka, hyvä vetolujuus.

➢• Rispaantumaton – liukuu kevyesti hammasväleissä.

➢• Valmistettu Gore-Tex materiaalista.

➢• Glide hammaslanka on litteä lanka.

➢• Glide Floss Picks hammaslankaimissa nerokas langan kiristysmekanismi.

➢• Kireä lanka on helpompi viedä hammasväliin.

➢• Kestävää lankaa voi käyttää monta kertaa.

➢• Glide on hammaslääkäreiden eniten suosittelema lanka USA:ssa.

Glide Floss Picks hammaslankaimia 

saa myös yksittäispakattuina.  

50 kpl / tiskiteline

Tuotenro:  1664

Huomaa 
Ero

Lankaa kiristetään 

puristamalla varren 

sivuja yhteen.

Lanka viedään 
sahausliikkeellä  

hampaiden väliin.  
Lankaa voi  
käyttää 

monta kertaa.

Poskihampaiden
väleihinkin ylettyy 

yhdenkäden  
tekniikalla.

Tuotenro:1670  Tuotenro:1663
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Hammaslangat ja hammastikut

1. Langan muovitettu jäykkä kärkiosa 
    auttaa hammasväliin viemistä.

2. Lankaa vedetään varovasti hampaiden 
    välissä edestakaisin liikkein.

Ekulf Interdental Cleaners
• Siltojen ja implanttien 
   puhdistukseen
• 30 kpl / pakkaus

Tuotenro: 1760

Ekulf 3 in 1 Floss
• 3 paksuutta langassa 
• Erikokoisille hammasväleille 
• 100 kpl / pakkaus

Tuotenro: 1755

Ekulf SlimStick
• Erittäin ohut ja joustava muovitikku 
• Karhennettu tikku- ja otepinta: 
   irrottaa paremmin plakkia ja 
   pitävämpi ote tikusta 
• 120 tikkua / taskupakkaus 

Tuotenro: 1845

Ekulf Flosser
• Hammaslangan pidin
• Tukeva ja helppokäyttöinen
• Saatavana eri väreissä

Tuotenro: 1810

Ekulf Superstick
• Ohut, ruotsalaista koivua
• Lämpökäsitelty sitkeäksi
• 100 kpl / taskupakkaus

Tuotenro: 1876 (1-päinen)
 1850 (2-päinen)
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Bromelaiini-entsyymi
saadaan ananaksesta

• hajottaa proteiineja
• ehkäisee tulehduksia
• poistaa värjäytymiä
• estää kariesta

ANANAS Papaiini-entsyymi
saadaan papaijasta

• poistaa värjäytymiä
• estää pahanhajuista
   hengitystä

PAPAIJA
Miswakia on käytetty 
yli tuhat vuotta arabi-
maissa suunhoitoon.

• antibakteerivaikutus
• estää plakin muodos-
   tumista
• syljen eritystä lisäävä
• estää pahanhajuista  
   hengitystä

MISWAK
Neem on mm. Intiassa 
kasvava mahongin  
sukuinen puu.  
Käytetään myös suun-
hoidossa sen
terveellisten omi-
naisuuksien vuoksi.

• antibakteerivaikutus
• estää plakin muodos-
   tumista

NEEM
Suomalaisesta koivusta 
valmistettu luonnolli-
nen makeutusaine.

• suojaa hampaita  
   happohyökkäyksiltä
• estää karieksen
   syntymistä

KSYLITOLI

BIOZYM on hellävarainen fluorihammastahna, 
joka sisältää monia luonnosta saatuja aineita. 
Ne auttavat hampaita pysymään terveempinä,  
poistavat niistä värjäytymiä ja raikastavat 
hengityksen.  Luonnolliset aktiiviset entsyymit,  
fluori sekä ksylitoli antavat täydellisen 
päivittäisen suojan hampaille ja ikenille.

Ainutlaatuinen yhdistelmä luonnollisia entsyymejä

Hellävarainen hampaille ja ikenille

Poistaa värjäytymät hampaista

Raikastaa hengityksen

Alhainen hiontaindeksi (RDA 51)

Maksimaalinen kariessuoja

Tekee hampaat luonnollisen valkoisiksi

1490 ppm fluoria 

9 % ksylitolia

Ei sisällä triklosaania tai 

natriumlauryylisulfaattia

Pakkauskokon 75 ml

Myynti apteekeissa

BIOZYM 
– biologinen entsyymihammastahna, jossa on luonnonvoimaa!
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Ekulf Hammasharjat

Ekulf Soft hammasharja

• Pehmeät harjakset
• Ergonomisesti muotoiltu 
• Edullinen laatuharja
• Punainen, sininen tai vihreä 
• Aikuisten koko
• Sellofanipakkaus 

Tuotenro: 1195

EKULF Advanced Soft hammasharja

• Hyvin pehmeät harjakset
• Aroille ikenille ja hampaille
• Erikoisharjakset ohjautuvat paremmin hammasväleihin
• Punainen, sininen tai vihreä
• Aikuisten koko
• Kalvopakkaus

  
Tuotenro: 1190

EKULF Amigo hammasharja

• Eri tasoilla olevat harjakset päistään pyöristetyt
• Keskikovat harjakset
• Harjasuojus
• Aikuisten koko
• 4 harjaa pakkauksessa
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 2512

• 2-6 v. lapsille
• Pehmeät pyöristetyt harjakset
• Harjasuojus
• Useita värejä
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 2514

EKULF Amigo Kid hammasharja
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EKULF Baby Mjuk hammasharja

• 0-3 v. lapsille
• Pehmeät harjakset
• Sininen, vihreä, roosa tai valkoinen
• Sellofanipakkaus

Tuotenro: 1130

EKULF Barn Mjuk hammasharja

• 4-7 v. lapsille
• Pehmeät harjakset
• Useita värejä
• Sellofanipakkaus

Tuotenro: 1135

EKULF Junior Mjuk hammasharja

• 8-12 v. lapsille
• Pehmeät harjakset
• Useita värejä
• Sellofanipakkaus 

Tuotenro: 1140

Ekulf Hammasharjat
EKULF Vuxen Mjuk hammasharja

• Aikuisten koko
• Pehmeät harjakset
• Useita värejä
• Sellofanipakkaus
   

Tuotenro: 1040
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EKULF TravelKit matkapakkaus

• TravelBrush matkahammasharja
 + Biozym hammastahna (10ml) 
 suljettavassa pussissa

 
Tuotenro: 9015

EKULF TravelBrush matkahammasharja

• Kätevä matkahammasharja
• Pehmeät pyöristetyt harjakset
• Taittuu pieneen tilaan
• Punainen, sininen, vihreä tai lila
• Saatavana myös omalla painatuksella

Tuotenro: 995

EKULF MonoBrush Soft soloharja

• Monikäyttöinen 
• Varren kulma helpottaa käyttöä
• Puhdistaa oikomisraudat, sillat, 
 keinojuuret, viisaudenhampaat  ym
• Myös isot pinnat ja hammasvälit
• Punainen, sininen, keltainen tai vihreä
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 1436

Ekulf Hammasharjat
EKULF SensiBrush hammasharja

• Erittäin pehmeät harjakset
• Aroille ikenille ja hampaille
• Väritön, punainen, sininen tai vihreä
• Aikuisten koko
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 2516
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Erikoishammasharjat

Vitis Surgical SuperSoft hammasharja

• 400 erittäin pehmeää harjasta
• Soveltuu leikkaustoimenpiteiden ja
 sädehoidon jälkeiseen suun puhdistukseen
• Sellofanipakkaus

Tuotenro: 1182

Tandex Baby Safety vauvaharja / purentarengas

• Erikoismuotoiltu monitoimiharja
• Totuttaa hammasharjan käyttöön
• Erityisen pehmeät harjakset
• Poistaa plakkia ensimmäisistä hampaista
• Ei sisällä PVC:tä
• Useita värejä
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 1125

Dr.Barman´s Super Brush

• Ainutlaatuinen monitasoharja
• Puhdistaa monta hampaan pintaa kerralla 
• Poistaa plakkia tehokkaasti
• Tehostaa puhdistusta myös hoitotyössä
• Kolme kokoa: lasten, nuorten ja aikuisten
• Useita värejä
• Kalvopakkaus

Tuotenro:  1280 aikuisten / vuxen
 1282 nuorten / junior 6-12 v.
 1284 lasten / barn 0-6 v.

EKULF ProtesBrush proteesiharja

• Ergonominen muotoilu
• Tukeva kahva ja ripustusreikä
• Kevyt, mutta kestävä
• Eri harjakset sisä- ja ulkopintaan
• Punainen, vihreä, keltainen tai sininen
• Kalvopakkaus

Tuotenro: 2190



EKULF Sonicpower
• Erinomainen yhdistelmä tavallista hammasharjaa ja sähköhammasharjaa

• 20000 Hz/min värähtely lisää puhdistustehoa

• Pehmeä vaihdettava harjapää, saatavana 2 kpl pakkauksissa

• Erikoismuotoillut kooniset harjaspäät ovat hellävaraiset ja tehokkaat

• Sopii niin matka- kuin päivittäiseen kotikäyttöön

• Yksi latauskerta riittää 30 päiväksi (2 minuuttia harjausta kahdesti päivässä)

• Ergonomisen kahvan muovi/kumi -yhdistelmä takaa pitävän otteen

• Vesitiivis rakenne

• Pakkauksessa mukana matkalaturi ja yksi harjapää

• Sveitsiläinen laatutuote edulliseen hintaan 

• Värit: vaalean sininen, roosa, oranssi ja turkoosi 

 Tuotenro:  1332 Ekulf Sonicpower

  1333 Ekulf Sonic lisäharjapäät 2 kpl

Sonic
Hiljaisella Sonic-tekniikalla 

20 000 värähdystä minuutissa 

Vaihtopää
Erikoispehmeä harjapää 
helposti vaihdettavissa

Ladattavissa
Yksi lataus riittää 30 päivän harjauksiin.

Ladataan samalla tekniikalla kuin 
matkapuhelimet.

13



14

Halita kielenpuhdistaja 
• poistaa tehokkaasti kielen bakteeripeitettä
• raikastaa hengitystä
• kalvopakkaus

Tuotenro: 1175

Suupeili
• kätevä suupeili potilaskäyttöön
• sellofanipakkaus

Tuotenro: 2000

EKULF kielenpuhdistin
• pienempi koko helpottaa kielen takaosan puhdistusta
• kumipäällyste kahvassa takaa pitävän otteen
• kalvopakkaus
• neljä eri väriä

Tuotenro: 1428

Suupeili valolla
• laadukas suupeili kirkkaalla valolla
• mukana AAA-paristo
• vaihtopeilejä+varsia saatavana
• pussipakkaus ripustusreiällä

Tuotenro: 2047 Suupeili
 2049 Vaihtopeili + varsi

Proxident purentasuoja
• sormeen työnnettävä kätevä
 purentasuoja potilaskäyttöön
• helpottaa suun aukipitämistä
• kovaa suojaavaa muovia
• kaksi kokoa
• pussipakkaus 
   

Tuotenro: 7000 pieni
 7005 suuri

Proteesikotelo
• kannellinen kotelo
• kestävää muovia
• lasia turvallisempi 
• suojaa proteeseja 

Tuotenro: 2270

VÄRITABLETIT
• tabletit plakin tarkastuksiin
• pussipakkaus 10 kpl

Tuotenro: 2100

Suun hoitoa varten
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Hammas-malli
terve-gingiviitti-parodontiitti 
Tuotenro. 2933. 

Demo-malli 
terve-sairas puolet, hyvä 
opetusmalli
Tuotenro. 2920 

Harjaus-malli 1:1

Tuotenro. 2903

Normaalihampaat- 
malli 2:1
Tuotenro. 2918

Patologinen malli
Tuotenro. 2916

Lapsen hampaat-
malli 2:1
Tuotenro. 2922

Lapsen hampaat- 
malli 2:1
Ordodontinen malli
Tuotenro. 2923

Terveet hampaat-malli
irrotettavilla hampailla
Tuotenro. 2930

Opetusharja 2:1
Tuotenro. 2919

2-6 v. hampaat
Tuotenro. 2910

6-9 v. hampaat
Tuotenro. 2912

9-12 v. hampaat
Tuotenro. 2914

Implantti-malli
yläleuka
Tuotenro. 2926

Implantti-malli
alaleuka
Tuotenro. 2928

Styroksihammas-malli
kaksiosainen, opetukseen
Tuotenro. 2940

Poski & huuli-pidin
Tuotenro. 2850 Large
Tuotenro. 2852 Medium

Opetushammasmallit



OralSeven™

kosteuttava suunhoitosarja

Uusi kosteuttava suunhoitosarja, joka suojaa hellävaraisesti

koko suuta. OralSeven puhdistaa tehokkaasti hampaat ja
ikenet samalla kosteuttaen suuta miellyttävästi sekä
raikastaen myös hengityksen. Sarja sisältää luonnollisia
entsyymejä, ksylitolia, kalsiumia, aloe veraa ja fluoria.
Mieto maku–ei kirvele. Ei sisällä natriumlauryylisulfaatti
-vaahtoainetta–sopii myös aftaherkille ja koko perheelle.

o OralSeven™ entsyymihammastahna (75ml)

o OralSeven™ alkoholiton fluorisuuvesi (250/500ml)

o OralSeven™ pitkävaikutteinen kosteutusgeeli (48 ml)

Markkinointi: Adento Oy, p. (09) 3285 8910
Valmistaja: Pharma777 Ltd,Englanti www.adento.fi
Myynti: apteekit

16
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  SUPER TEHOKAS PROTEESIEN KIINNITYSSYSTEEMI

ProFast® hammasproteesin kiinnitysaine 
sopii sekä osa- että kokoproteeseille ja myös 
sekä ylä- että alaproteeseille. ProFast® kiinni-
te ei ole vesiliukoinen, jolloin se ei huuhtou-
du mahaan syödessä tai juodessa. Samalla se 
mahdollistaa myös erittäin pitävän ja varman 
pidon koko päiväksi. ProFast® estää ruoanmu-
rujen joutumista ikenen ja proteesin väliin ja 
tekee ruokailusta miellyttävämpää. ProFast® 
kiinnitysaineeseen ei ole lisätty maku- tai ha-
justeaineita. Vain yksi kiinnityskerta päivässä 
riittää, jolloin ProFast® tulee käytössä myös 
edullisemmaksi. Säilytetään huoneenläm-
mössä. Käyttöohje pakkauksessa. 20g tai 40g 
/ tuubi.

ProFast kiinnitysaineet eivät sisällä sinkkiä, 
jota on käytetty useissa muissa kiinnitysai-
neissa. Sinkin pitkäaikainen käyttö proteesin 
kiinnitysaineissa voi aiheuttaa kuparivajetta 
elimistössä ja neurologisia ongelmia.

ProFast® alaproteesien kiinnitystyynyt on 
kehitetty erityisesti hankalien alaproteesien 
varmaan kiinnitykseen. Kiinnitystyynyt eivät ole 
vesiliukoisia, joten kiinniteainetta ei huuhtoudu 
mahaan syödessä tai juodessa. Käyttöohje pak-
kauksessa. 15 kiinnitystyynyä / pakkaus.

ProFast® proteesivalmisteet varmistavat erin-
omaisen pidon sekä ylä- että alaproteeseille ja 
antavat näin varmuuden niin puhuessa, syödes-
sä kuin juodessakin koko päivän ajaksi.

ProFast® tuotteita valmistetaan GMP ja ISO 
9001 standardien mukaisesti jo yli 20 vuoden 
kokemuksella. ProFast® tuotteiden antaman 
varmuuden ovat löytäneet tyytyväiset hammas-
proteesin käyttäjät maailmanlaajuisesti jo yli 50 
maassa. Myytävänä apteekeissa.

ProFast® puhdistustabletit pitävät hammasproteesit ja oikomis-
kojeet raikkaina ja puhtaina. Ne eliminoivat pahaa hajua ja plakkia 
aiheuttavat bakteerit. ProFast® puhdistustabletit poistavat kahvin, 
teen ja tupakan aiheuttamat tummentumat sekä veteen liukene-
mattomat ainejäämät. Poistavat ikeniä ärsyttävät ruoantähteet. 
Käytetään ProFast® kiinnitysaineen ja ProFast® kiinnitystyynyjen 
käytön jälkeen proteesin tehopuhdistukseen. Säilytetään huo-
neenlämmössä. Käyttöohje pakkauksessa. 32 tablettia / pakkaus.



PL 36, 00981 HELSINKI
Puh: 09-3285 8910

Faksi:  09-3285 8911
E-mail: adento@adento.fi

www.adento.fi 
www.ekulf.com

Adento Oy

Fax: 09-3285 8910


