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Oikeutettu

vaatimus

Nyt jos koskaan on ylläiiiainittu järjellisestikin ajatellen kuuluu hainvaatimus paikallaan ja ajankohtai- inasteknikoideii hallintaan ja huolnen. Viimeaikaiset tapahtumat ovat toon. Vastaväitteissä pyritään kaiken
antaneet siihen aiheen ja tulevaisuu- näköisillä väitteillä kumoamaan asian
teen katsoen ja sitä arvioiden on asia oikeudenmukainen suuntaus ja vältenyt saatava järjestykseen. Kun ham- tään samalla tosiasioita. Tosiasiahan
masteknikkokoulua ryhdyttiin pe- on. että hammasteknikoilla on varrustamaan, tehtiin se. kuten tunnet- masti suurempi pätevyys irtohamtua hyvin salaperäisesti. Hammastek- paiden valmistuksessa, oli sitten kynikkojen ammattikuntaa ei silloin seessä niitten teknillinen suoritus, jälhuomioitu lainkaan. Tämä oli jo yksi jennöksen otto tai suuhun sovittamitosiseikka, joka toi jiäivänvaloon sen nen. Hammasteknikon valmistaessa
hämäryyden jonka varjossa toi- haininasteknillistä työtä, hän sanen ammattikunta suunnittelee am- malla kuin elää työn mukana ja mielimattialamme valtausta. Näin ollen kuvituksessaan seuraa kaikki ne eri
onkin täysin oikein, että hammastek- tapaukset, jotka tapahtuvat eri vainikot vuorostaan valtaavat itselleen heis.sa työn valmistumisen aikana.
sille luonnollisesti kuuluvan osan Näin ollen moneen kertaan kertaanomasta työstään, joka toistaiseksi on tuu eri vaiheet jäljennöksen otosta
hammaslääkäreiden hallus.sa ja joka työn valmistumiseen saakka. Koke7

nut hammasteknikko voi jo jäljennöksistä päätellä minkälainen lienkilö
on kyseessä, vaikka siitä ei niekkaan
annettu mitään selostusta, eikä nähnyt asianomaista henkilöä. Tällä tavoin kehittyy teoria siitä mitä muuta
liittyy siihen vähäiseen yksinkertaiseen työhön, joka jää varsinaisen teknillisen työsuorituksen ulkopuolelle
ja johon kuuluu jäljennöksen otot. purennat ym. irtohampaiden ollessa kyseessä ja joka voidaan lyhyellä kurssilla virallisesti suorittaa ja täydentää. Tällä hetkellä, jolloin valitetaan
kovasti liammaslääkäripulaa. niiden
siirtyessä kunnallisiin virkoihin kouluhammaslääkäreiksi ym. jonka seurauksena on varsinaisen kansan, siis
täysi-ikäisten hammashoidon puutteellisuus ja hoidon vajaus. Moniin
vuosiin ei valmistuva hammaslääkärimäärä pysty täyttämään hammaslääkärivajausta ja lisäkoulutus edistyy hyvin hitaasti. Tämän pulan osittaisena ratkaisuna on lisäkoulutuksen
antaminen ja oikeuksien myöntäminen hammasteknikoille määrätyissä
rajoissa, jolloin hammaslääkärit voivat entistä paremmin omistautua varsinaiseen lääkintäpuoleen eli hammashoitoon. Nyt sen sijaan yllämainittuun seikkaan ei kiinnitetä
lainkaan huomiota, joka olisi ensiarvoisen tärkeätä, vaan pääpaino on
suunnattu uusien hammasteknikkojen kouluttamiseksi, vaikka entisiä,
niin valmiita kuin oppilaitakin, on yli
kysynnän eli enemmän mitä hammaslääkärikunta tarvitsee. Tämän johdosta on selvä asia mihin se johtaa ja
mitä se tuo tullessaan ja ainoa ratkaisu on lisäoikeuksien myöntäminen
hammasteknikoille. Tämä asia olisi
hyvin helposti hoidettavissa ja vieläpä hjr^rässä yhteistoiminnassa ja
yhteisymmärryksessä. Esteenä on
8

muutamien hammaslääkärien itsekkyys, jossa leijailee liian korkealla
oman voiton pyynti ja keppihevosena
käytetään erilaisia verukkeita joita
hammasteknikko ei pystyisi suorittamaan. Hammastekniikassa ei löydy
mitään sellaista kohtaa jota ei hammasteknikko pystyisi suorittamaan,
oli sitten kyseessä työn suoritus tai
muu asiaa vaativa toimenpide. Onhan selviö, että läheskään kaikki
hammasteknikot eivät halua itselleen oikeuksia tehdä suoraan. He tietenkin edelleen tekevät työnsä hamhaslääkäreille kuten tähänkin asti.
Mutta yleisen edun ja tasapuolisuuden nimessä ei yksinoikeutta saisi
olla vain hammaslääkäreillä tehdä
irtohampaita suoraan yleisölle, vaan
oikeus pitäisi jakautua myöskin hammasteknikoille ja yleisö saisi ratkaista
kenen puoleen kääntyä silloin kun
irtohampaat ovat kyseessä.
Monessa maassa hammasteknikoilla on siihen oikeus ja suuntaus on menossa siihen. Mm viime vuonna Kanadassa hyväksyttiin laki hammasteknikoista, joka antoi oikeuden palvella
myöskin yleisöä. Tähän olisi myöskin
meillä päästävä ja silloin päästäi.siin
eroon niistä ristiriidoista, joita tällä
hetkellä vallitsee ainakin muutamien
hammaslääkärien ja hammasteknikoiden välillä. Yhteistoiminta ja yhteistyö on menestymiselle hyvin tärkeätä kaikilla aloilla ja erikoisesti se
koskee liammastekniikkaa. Nyt sen
sijaan lietsotaan vihamielistä mielialaa hammasteknikkoja kohtaan ja
pyritään niitä mustaamaan, kun pitäisi sen sijaan hakea rakentavaa pohjaa terveelle yhteistoiminnalle, jota
jo on monen hammaslääkärin ja hammasteknikon välillä. Tunnuslauseeksi
pitäisi ottaa: rakentaen, ei repien
eteenpäin.

O P P I S O P I M U K S I S T A J A N I I H I N LIITTYVISTÄ
KYSYMYKSISTÄ H A M M A S T E K N I L L I S E N A L A N
PIIRISSÄ
Ajankohtainen katsaus, jonka Liiton asiamies varatuomari Pentti Lehtola piti Liiton vuosikokouksessa -59.
Yleistä.
Hammasteknikon amnxatti on eräs
niistä maamme paristasadasta ammattialasta, jotka kuuluvat 28. 4.
1922 annetun oppisopimuslain alaisuuteen. Viime aikoina alan koulutuskysymyksissä käydyissä neuvotteluissa ilmeni, että virallisesti voimassa oleva, vaikkakin viime vuosina
unohduksissa ollut oppisopimusjärjestelmä otetaan jälleen muodolliseksi
vaatimukseksi pyrittäessä täydennyskursseille ja pätevyyskokeisiin, mistä
asiantilasta ilmoitettiin jäsenistölle
kiertokirjeellä syyskuussa 1958. Koska sen jälkeen on kuitenkin vielä i l mennyt epäselvyyttä erinäisissä kysymyksissä, lienee myös asian tärkeydestä johtuen syytä tarkastella
aihetta lähemmin niin teoreettiselta
kuin käytännölliseltäkin kannalta.
Oppilassuhteen esivalmistelut.
Kuten tiedämme, on alallamme voimassa lääkintöhallituksen ohjeenluontoinen määräys laboratorion oppilaiden ja laillistettujen liammasteknikoiden lukumääräisestä suhteesta,
joka on seuraava:
»Laboratorio, jossa laillistettujen
hammasteknikkojen tai työskentelevien hammaslääkäreiden luku vaihtelee yhdestä kahteen, on oikeutettu
pitämään yhden oppilaan. Jos lukumäärä vaihtelee kolmesta neljään on

oikeus pitää kaksi oppilasta, ja jos
laboratoriossa työskentelee viisi tai
useampi laillistettu hammasteknikko
tai hammaslääkäri, on se oikeutettu
pitämään kolme oppilasta.»
Laillistamisen yhteydessä merkitään hammasteknikko erityiseen lääkintöhallituksen pitämään luetteloon.
Vuodelta 1949 olevan lääkintöhallituksen määräyksen mukaan, jota
myös Liitto suosii, saa hammasteknikko jierustaa työhuoneen vasta kahden vuoden kuluttua laillistamisestaan. Työhuoneen perustamisesta on
hyvä ilmoittaa lääkintöhallitukseen
tulevien mahdollisten oppilaiden ottamista varten, koska lääkintöhallitus tiedustelee laboratorion perustamisajankohtaa. ennenkuin myöntää
oppilaanpito-oikeuden. Sitä ei kuitenkaan myöimetä milloinkaan, ellei laboratorio ole toiminut vähintään neljä vuotta. Lääkintöhallituksen hyväksymän laillistetun hammasteknikon johdolla. Laillistamisesta lukien siis aikaisintaan kuuden vuoden
kuluttua voi saada oppilaanpito-oikeuden. Anottaessa oppilaanpito-oikeutta on käytännössä suorin tie
kääntyä edellä mainitut vaatimukset
huomioiden suoraan lääkintöhallituksen puoleen. Tällaisesta anomuksesta
tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:
laboratorion nimi ja sen osoite, perustamisajankoilta, vastaavan hoitajan nimi, milloin tämä on laillistettu,
montako laillistettua hammasteknikkoa laboratoriossa vakinaisesti työskentelee sekä heidän nimensä ja
syntymäaikansa, suunnitelma opis9

kelusta, sitoumus oppisopimuslain on laboratoriossa vanhempiakin oppimukaisen ammattiopin antamisesta, laihin jossain mielessä rinnastettavia
laboratorion entiset oppilaat sekä henkilöitä. Tällainen henkilö voi lain
muut asiaan mahdollisesti vaikutta- mukaan tehdä oppisopimuksen amvat tiedot. Kun lääkintöhallitus sit- matinharjoittajan kanssa, jos sopiten antaa laboratoriolle oppilaanpito- japuolet tahtovat oppisopimuslakia
oikeuden, rekisteröidään ammatin- sovellettavan heidän työsuhteeseenharjoittajan ja oppilaan välinen oppi- sa, jonka jälkeen se asianmukaisesti
sopimus ammattioppilaslautakunnas- rekisteröidään. Kuitenkin tulee tälsa, jonne on annettava jäljennös lää- laisen oppisopimuksen olla voimassa
kintöhallituksen edellä mainitusta vähintään kuusi kuukautta ennen
lausunnosta. On siis vältettävä mut- ammattikokeisiin menoa.
kallista tietä kääntyä ammattioppi- Oppisopimuksen tekeminen, rekistelaslautakunnan puoleen ilman lää- röiminen ja opiskeluoppaat.
kintöhallituksen lausuntoa, koska kyMäärätyn lyhyen koetusajan jälseinen lautakunta joutuu silloin mää- keen on ammatinharjoittajan tehtävä
räysten mukaan kääntymään mi- kirjallinen, vahvistetun haavan munisteriön
ammattikasvatusosaston kainen oppisopimus kolmena kappapuoleen, joka taas puolestaan kään- leena ja annettava sopimus kunnallityy viime kädessä lääkintöhallituk- sena elimenä toimivalle ammattioppisen puoleen lausuntoa varten.
laslautakunnalle. Yksi sopimuskapLain soveltaminen ja oppisopimuksen pale jää lautakunnalle toisten palaukäsite.
tuessa rekisteröimismerkintöineen soOppisopimus on eräs työsopimuk- pijapuolille. Suullinenkin sopimus,
sen alalaji, jonka mukaan toinen so- jota ei ole rekisteröily, voidaan katpijapuoli, oppilas menee työhön soa oppisopimukseksi. Käytännössä
muulle ammatinharjoittajalle kuin liittyvät oppisopimuksiin alalle vahisälleen tai äidilleen oppiakseen sel- vistetut opiskeluoppaat, jotka on
laisen käsityö- tai teollisuusamma- asianmukaisesti täytettävä. Viime aitin, jonka oppimiseen säännönmukai- koina on paljon keskusteltu alalle i l sesti vaaditaan vähintään kahden meistä ylitarjontaa aiheuttavan hamvuoden aika. Alallammehan on tuo masteknikkokoulun oppilaiden oppioppiaika kuten tiedämme vahvistettu sopimuksista. Saadun tiedon mukaan
neljäksi vuodeksi. Jossain määrin ou- kysymystä ei ole vielä ratkaistu,
dolta tuntuu se, että oppiin ei saa mutta joudutaan varmasti lopullimennä lain mukaan vanhempiensa sesti päättämään koulun opetusohluo, mutta ehkä siten on tahdottu jelman vahvistamisen yhteydessä.
välttää jonkinlaista puolueellisuutta. Tässä yhteydessä voidaan mainita,
Kuitenkaan ei voi välttyä vaikutel- että yleensä erikoisammattikouluissa
malta, että entisten aikojen ammatti- oppilailla on oppisopimus ennen koukuntalaitoksen perityissä ammateissa Imi päättymistä.
juuri silloin oli paras opinsaantimah- Oppisopimuksen kestoaika ja
dollisuus, kun oma, isä tai äiti oli am- lakkaaminen.
matinharjoittaja. Oppilaalla tarkoiSäännönmukaisesti
oppisopimus
tetaan säännöllisesti henkilöä, joka ei kestää vahvistetun neljän vuoden
ole täyttänyt 21 vuotta. Nykyisinhän ajan, johon monasti liittyy asevelvol10

lisuusaika. Silloin on teoriassa oikeus
suorittaa lääkintöhallituksen valvonnan alaiset pätevyyskokeet, joista selvinneet ovat oikeutetut toimimaan
maassa laillistettuina hammasteknikkoina. Tässä mielessä ei siis riitä ammattioppilaslautakunnan j ärj estämien kokeiden suorittaminen. Oppiajan
jälkeen henkilö ei enää ole oppilas
lain mielessä, vaikka hän usein työskenteleekin ennen laillistamista laboratoriossa edelleenkin. On huomattava, että oppiajan päätyttyä on laboratoriolla oikeus anoa lääkintöhallitukselta uuden oppilaan pito-oikeutta
entisen sijaan. Käytännössä johtuu
alamme erikoisluonteesta, että kursseja ja kokeita ei valtion varojen
niukkuudesta johtuen ole voitu viime
aikoina panna toimeen kuin kerran
vuodessa, mistä taas on aiheutunut
viivästymistä laillistamisen suhteen.
Tässä yhteydessä on syytä huomioida,
että lääkintöhallituksen kannan mukaan Suomessa otetaan huomioon
ulkomailla suoritetut alan viralliset
kurssit, jotka on suoritettu asianomaisen maan lääkintöhallituksen
valvonnanalaisuudessa, kun sensijaan
esimerkiksi erilaisten akatemioiden
ynnä muiden sellaisten laitosten kursseja ei epävirallisina huomioida oppilaalle eduksi.
Oppisopimuksen sisältö.
Ammatinharjoittajalla on velvollisuus sellaiseen sopimuksessa mainitun ammatinhaaran opettamiseen,
että oppilas voi oppiajan päättyessä
työn tekovelvollisuutensa täytettyään suorittaa hyväksyttävät ammattikokeet. Oppilasta on kasvatettava lain mukaan ahkeruuteen ja hyviin tapoihin sekä varattava hänelle
mahdollisuus suorittaa asianmukainen koulunkäynti.

Erinäisiä säännöksiä.
Oppisopimuslain
noudattamisen
valvonta kuuluu oppisopimuslain mukaan
ammattioppilaslautakmmalle
sekä ammattientarkastajille. Ylempiä elimiä ovat kauppa- ja teollisuusministeriön
ammattikasvatusosasto
sekä eräässä mielessä lääkintöhallitus.
Mainittakoon tässä, että sen jälkeen
kun lääkintöhallitus on antanut laboratoriolle luvan oppilaan ottamiseen,
kuuluu lääkintöhallituksen käsityksen mukaan laboratorioille myönnettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien
noudattamisen valvonta oppisopimuslain edellyttämille viranomaisille.
Kuitenkin järjestetään pätevyyskokeet lääkintöhallituksen valvonnan
alaisuudessa.

Loppupäätelmät.
Oppisopimuksen tekeminen on siis
lain mukaan ammatinharjoittajan ja
oppilaan välinen ehdoton välttämättömyys, jolloin on syytä ottaa huomioon myös edellä esitetyt lääkintöhallituksesta ja ministeriön ammattikasvatusosastosta saadut käytännölliset tiedot. On lisäksi huomattava,
että Liiton jäseneksi pääsee nyt vahvistettujen sääntöjen muutoksen jälkeen hammasteknikko-oppilas vain
mikäli hänellä on asianmukainen oppisopimus. Vaikka asia on teoriassa
helppo ja käytännössä ehkä hyvnnkin vaikea, olisi ammatinharjoittajien
j ärkisyillä pidättäydyttävä ottamasta
enempää uusia oppilaita, kuin koko
maan vuosittainen tarve vaatii. Tässä
suhteessa on ehkä joskus annettu tunteelle liian suuri valta, jolloin tilanteesta ei loppujen lopuksi \mosien
kuluttua varmasti hyödy kukaan, pikemminkin päinvastoin.
11

Epäsuora
(jatkoa)
Upotus ja valaminen tapahtuu tavallisen menetelmän mukaisesti. Jotta saisimme huokoisettoman valun,
niin on otettava huomioon valukanavien oikea asettelu. Niiden ei tulisi
olla kontaktipinnoilla vaan purentapinnalla. Kontaktipinnoilla ne aiheuttaisivat .sovituksessa turhaa lisätyötä. Erikoisesti MOD-inlays.sa. jossa kaksi suurempaa valuosaa (mes.
ja dist.pimiat) on yhdistetty toisiinsa
heikolla sillalla (oklusaaliosa). on suositeltavaa asettaa molempiin massiivisiin päihin työhön päin suippenevat
valukanavat. Jos on kysymyksessä
inlay. joka täyttää suuren mesiaalisen tai distaalisen kaviteetin ja joka
usein ottaa kolmasosan koko kruunusta, sijoitetaan valukanavat vierekkäin ja kiinnitetään toisiinsa vahalla. Suipjienevat valukanavat ja
mahdollisten pienien, ilmakuplista
aiheutuvien kultahelmien poiston jälkeen sopii välittömästi palavitista
tehdyn tapin päälle. Lopputyö ja
kiilloittaminen täytyy suorittaa varovasti. Päätereunoja ei saa vahingoittaa ja siksi on kiilloitettava keskeltä
reunoihin päin eikä päinvastoin.
MOD-inlayt on usein valmistettava kahta tai kolmea vierekkäi olevaa hammasta varten. Tällöin tappimallit 011 paras valmistaa yksitellen
erikseen, jotta jokainen inlay voidaan
myös muotoilla erikseen. Saadaksemme hyvän kontaktin täytteiden välille, on parasta tehdä ensin toinen
täysin valmiiksi ja sitten toinen. Jos
on kolme vierekkäin, niin ensin telidään laitimmaiset ja viimeksi keskimmäinen.
12

inlay

Jotta estettäisiin premolareihin tulevissa MOD-inlay tapauksissa buccaali ja palatinaali tai linguaali kuspien murtuminen terävän vastapurennan takia, täytyy koko purentapinta hioa niin paljon, että purentaan
mahtuu koko oklusaalipintaa peittävä metalli, (kuva 6) Tällöin MODinlay on pikemminkin 1/2 kruunun
näköinen. Siihen ei kuitenkaan tarvitse uhrata hammasainetta niin paljon kuin oikeaan 1/2 kruunuun, koska
jialatinaali- tai linguaalisivupinnat
jäävät hiomatta ja peittämättä metallilla.

i

Kuva 6. Pre molareissa, joissa on syvä
oklusaalinen kaviteetti. voidaan palatinaali ja huccaalikuspien murtuminen
estää sillä, että lyhennetään jäljellä
olevien kuspien kärjet ja peitetään
koko purentapinta metallilla. Muovaillaan mahdollisimman ohueksi.

Aina sinulla on jokin selit/s, kun tulet
m/öhään kotiin.

Lankapinne

Kiilloitusta ei ole syytä aliarvioida

Lähde: Die Zahntechnik. (Alex Walzl, D. A. Graz.)
Käänt. M. Närö.

Lähde: Die Zahntechnik. (G. Herzog Karlsruhe.) Käänt. M. Närö.

Kaikista proteesin kiinnityskeinoista on pinteellä suurin käytännöllinen
merkitys. Niitä on olemassa niin monenlaisia, että on koetettava eritellä
mikä pinnetyyppi missäkin tapauksessa on toista edullisempi.
Haluaisin vain aivan lyhyesti koota
lankapinteen edut ja ennen kaikkea
korostaa tämän pinnetyypin yksinkertaista valm. tapaa. Lankapinne.
joka taivutetaan pyöreästä 0.8 —1 mm
langasta, omaa, verrattae.s.sa sitä
yleisimmin käytössä oleviin levypinteisiin. seuraavat edut:
1. Pisteenmuotoinen kosketuspinta
hampaaseen, jonka vuoksi ei
ruoantähteille jää kiinnittymiskohtia, ei teräviä reunoja, joten se ei
edistä kiilteen kulumista.
2. Helppo valm. tapa. pyöreän langan voi taivuttaa jokaiseen haluamaansa suuntaan ja ennen kaikkea sovittaa tarkoin hampaan mukaan.
3. Jousivaikutus verrattuna levypinteeseen, säästäen siten enemmän
jäljellä olevaa hampaistoa.
Itse valmistamisen ei tarvitse mitenkään rajoittua vain 2- ja 3-vartisiin pinteisiin, vaan useampihaaraistenkin ryhmäpinteitten taivuttaminen käy päinsä ilman sen suurempaa
vaivannäköä ja ajanhukkaa.
Yksivartisten pinteitten tulisi rajoittua ainoastaan sellaisiin tapauksiin, joissa on k^ysymys vähäisestä
jäljelläolevien hampaitten lukumäärästä ja joissa kokoproteesi lähetulevaisuudessa tulee ajankohtaiseksi. Se
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palvelee tällöin ainoastaan hyvin yksinkertaisena kiinnityskeinona. ollen
myös vajoava.
Kaksivartinen on yksivartista edullisempi siinä mielessä, että myös linguaalipuolelle saadaan pinne, ja siten tasoittuu sisä-ja ulkopuolisen varren kimmoisuusvoima. t.s. pinne ei
edistä pinnehampaan taipumista mutta sekin on kuitenkin yhtä vajoava.
Siirryn nyt kolmivartisen lankaj)inteen valmistamiseen.
Konstruktiot (kts. kuvaa) on laatinut dent. R. Lenk. Wien. ja ne esittävät eräitten tapausten valikoimaa.
Käyttö ennenkaikkea praemolaarija molaarialueilla. Tämäntapaiset pinteet voidaan ulottaa käsittämään
myös ryhmäpinteinä useampia hampaita.

Lankapinteitten taivuttamiseen ei
pidä käyttää terävärexmaisia pihtejä
(langan rikkoutumisen ja litistymisen
tähden). On myös vältettävä jo kertaalleen taivutetun osan taivuttamista uuteen, vastakkaiseen suuntaan. Nämä ovat niitä syitä, jotka
myötävaikuttavat pinteen ennenai-

Kultasepän käsityöammatissa on
käsityön haara, kiilloittajat, joitten
työ johtaa mestarillisiin suorituksiin.
Hammastekniikassa sensijaan ei
kiilloitukselle useinkaan anneta sitä
arvoa, mikä sille varauksetta kuuluu.
Se lienee selitettävissä ainoastaan
sillä, että kiilloitus sysätään usein
laboratorion nuorenxmalle, ja alemmassa asemassa olevalle henkilökunnalle. Onko työ sitten liian likaista tai
liian aikaavievää, tai onko peräti niin,
että työn kiilloittaminen on teknikon
mielestä hänen arvoaan alentavaa?
Mikäli niin on, on jo korkea aika kitkeä tällaiset ennakkoluulot pois.

Mutta myös lab. omistajan ja esimiesten on syytä kiinnittää enemmän
huomiota kiilloitxiksen suoritxikseen,
on väärin pitää killoittamista jonakin
vähäarvoisempana työvaiheena.
Huolimattomasti kiilloitettu koruesine ei satu niin silmään, josta syystä
myös sen menekki on heikko. Hammasteknikon työ on jo useimmiten
»markkinoitu» oli siinä sitten parempi
tai huonompi kiilto, sillä työhän on
jo hammaslääkärin kustannusarvion
yhteydessä tavallaan myyty. Huonon
kiilloituksen seuraukset ovat kuitenkin paljon suurimerkityksellisemmät
potilaalle kuin jalokivisepän asiak-

kaiseen murtumiseen. Tähän tarkoitukseen sopivina pihteinä mainittakoon m.m. uurre- ja Peesopihdit.
Esitykseni lopuksi haluaisin sanoa,
että nämä pinnetyypit eivät aseta
tekijälleen mitään suuria vaikeuksia;
taivuttaminen on ainoastaan harj.
kysymys, eivätkä näitten lankapinteitten edut koidu ainoastaan potilaan jäljelläolevan hampaiston hyväksi, vaan antavat myös tekijälleen
tyydytyksen tunteen täysipainoisen
ja -arvoisen työn suorituksesta.

TILAAJILLE.

Oppilaat kursseilla.
— Jitin edellisen työpalkkani sairauden
vuoksi.

— Mikä sinua vaivasi?
— Minuako? —

Ei mikään. Mestari se

menetti hermonsa minun takia.

Niille »Hammasteknikko» lehden
lukijoille, jotka ovat tilausmaksun
suorittaneet lehtiasiamiesten välityksellä huomautetaan, että Suomen
Hammasteknikkojen Liiton vuosikokous on määrännyt tämän lehden tilaushinnaksi 2.000:- vuosikerralta. Tämän johdosta kehoitetaan tilaajia, jotka ovat maksaneet lehdestä 1.500:- lähettämään
erotuksen 500:- postisiirtotilin N:o
12690 välityksellä Suomen Hammasteknikkojen Liitolle os. Arkadiankatu 14 B 30 Helsinki, ettei
lehden lähetyksessä tapahtuisi keskeytystä. Muutenkin olisi parempi
tilata lehti suoraan Liitolta yllämainitulla osoitteella.
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kaalle. Sillä täytyyliän hammasproteesin toki. paitsi sopia hyvin, myös
olla happoja, emäksiä, suoloja ja
elektrolyyttejä kestävän. Kyky kestää syöpymistä ja värjäytymistä on
osaksi myös hyvästä kiilloituksesta
riippuva. Kaikkihan olemme nähneet
korjattaviksi tulleita proteeseja, joihin
on kerrostunut hammaskiveä. usein
myös tupakoinnin jätteitä. Luonnollisesti on myös itse potilas osasyyllinen epäpuhtaaseen proteesiin. Mutta
usein ovat kuitenkin huonosti puhdistetut hammaslomat, samoinkuin
kitalakiosan naarmuinen pinta edellisiin syynä.
Metallityöt, jotka on täysin asianmukaisesti valettu ja juotettu, saattavat himmetä ja värjäytyä, mikäli
fissuuroita ei ole kiilloitettu aivan sileiksi. Jos suurennuslasilla katsotaan
työtä, niin usein huomataan juotossaumoissa pieniä, tuskin havaittavia
reikiä. Mutta myös pienellä poralla
»aukiporatut» fissuurat, joita ei ole
kxmnolla sen jälkeen kiilloitettu, ovat
usein työn tummumisen alkulähteinä.
Occlusaalipintoja paljon tärkeämmät ovat kuitenkin ging. kosketuspinnat. Juotossaumat, metallin ja
posliinin välirajat sekä muut senkaltaiset kohdat on aivan erikoisella huolella tasoitettava ja kiilloitettava.
Kun otetaan huomioon, että siltojen
ging. kosketuspinnat eivät joudu kosketuksiin hammasharjan kanssa, on
syytä omistaa näitten kiilloitukseen
kymmenkunta minuuttia tavallista
pitempi aika.
Posliinin kiiltopolttoa ei ole syytä
jättää tekemättä. Mikäli ei omata
posliinin polttomahdollisuuksia, voidaan kiilloittamalla antaa nykyisille
tyhjiöpoltetuille pbsl. hampaille hieno, vieläpä aivan kiiltävä pinta.
Posliini on syytä kiilloittaa sille so16

pivilla kiil.aineilla ennen työn metalliosien kiilloittamista. Posliiniin
ei siten keräänny mitään metalli oksideja.
Useinkaan ei käytettävin välinein
onnistuta aikaansaamaan kunnon kiiltoa lainkaan. Keinohartsin puhdistamiseen tarvittavat perlon- ja luonnonharjat lojuvat samassa laatikossa
sekaisin kullan ja teräksen puhd.- ja
kiilloitusharjojen joukossa likaisina
ja epäjärjestyksessä. Kiilloituslaikkojen likaaminen erilaisille puhdistusaineilla ja keinohartsin kiilloittamiseen tarkoitettujen laikkojen käyttäminen metallin kiilloittamiseen johtavat työn huonoon lopputulokseen
ärsyttäen sitäpaitsi itse työn suorittajaa.
Olisi syytä tehdä harjoihin ja laikkoihin niiden käyttötarkoitusta vastaavat merkinnät.
Melkein loppuun kuluneet mustat
harjat sopivat erinomaisesti kruunujen fissuuroitten puhdistukseen. Kapeat, metallikeskiöiset harjat ovat
moneen tarkoitukseen sopivina hyvin käytännöllisiä. Käsikappaleeseen
sopivalla, n.s. Robinson-harjalla pääsee erinomaisesti sellaisiin hienoihin
väleihin, jotka muilla välineillä helposti jäävät kiilloittamatta. Jokaista
harjaa, laikkaa ja kiill. ainetta tulee
käyttää ainoastaan niille kullekin varattuun tarkoitukseen. Selvät merkinnät ja jako eri laatikoihin helpoittavat itse työtä. Vinoon asetettu
lauta, johon on lyöty pystyyn käytöstä poistettuja poranvarsia, joihin
eri harjat voidaan »lävistää» on käytännöllinen ja mahdollistaa kulloinkin sopivimman harjan nopean valinnan. Samoin on tästä harjataulusta
heti nähtävissä miten monta uutta
harjaa kulloinkin on hankittava ja
mitkä käytöstä poistettava.

Tapit ja

ruuvit

Lähde: Das Dental-labor. März 1958. Käänt. M. N.
Das Dental-laborin numeroissa 11
ja 12/57 käsiteltiin katsauksessa »Levyt ja nivelet» pääasiallisimpia liikkuvia ja irroitettavia siltojen ja osaproteesien kiinnityskeinoja. Näihin
kuuluvat myös tapit ja ruuvit, joista
useassa tapauksessa voi olla suuri
apu. Esim. tapeista saattaa olla huomattava hyöty liitettäessä siltoja
metallitäytteisiin tai jaeket-kruunuihin. Ne estävät tällöin siltaa keinumasta, vaikkakin levyt näissä tapauksissa usein ovat edullisempia.
Levyille on kuitenkin usein liian vähän tilaa, jolloin on käytettävä tappia.
Koska tappeja käytetään melko
harvoin, esitetään tässä niiden käyt-

töä eräässä yläleuan sillassa. Tällöin
on otettava huomioon, että vaakasuoraan vaikuttavien voimien täytyy
jakautua tasaisesti molemmille tukipilareille.
Mikäli tappi sijoitetaan
lähelle hampaan kaulaa, on tapilla
siltaan kiinnittyvän tukipilarin (p)
osalle tuleva kuormitus suht. pieni,
jonka takia toiseen tukipilariin kohdistuva rasitus kasvaa. Voimat jakautuvat tasaisesti silloin kun tappi
sijoitetaan kosketuspinnan keskikohdalle. Tällä tappiliitoksella on kuitenkin eräs varjopuoli; tukipilarin (p)
ja väliosan saumaan jää rako, joka
on sillan väliosan purupinnalta täytteeseen päin ulottuvalla jatkeella peitettävä, jotta aterian tähteet eivät

Metallin loppukiilloitukseen aivan
korvaamatonta ja hienon, syvän kiillon antavaa kiill. ainetta on m.m. Häxan ja Geolin. Astiallinen kuivaa, kemiall.puhd. liitua tulee myös olla j okaisella puhd. pöydällä. Usein upotetaan
kruunu tai silta puhtaaseen, kuivaan
liituun ja puhdistetaan fissuurat erityisellä, ainoastaan tätä tarkoitusta
varten varatulla puolipitkällä, kuivalla, mustalla harjalla. Tähän harjaan ei saa joutua pienintäkään määrää mitään kiill. pastaa. Pehmeällä
käsiharjalla ja lämpimällä vedellä
suoritetaan sitten kiilloitetun työn
pesu. Pienellä, spindeliin kiiimitetyllä siveltimellä poistetaan kaikki
roskat kruunujen sisältä. Pestyille
metallitöille annetaan viimeksi loppusilaus puhtaalla ja pehmeällä laikalla.

Huomioitavaa
Oletko
susi.
on

muistanut suorittaa

Sinulle
voinut

lähetetty

unohtua

jäsenmak-

jäsenmaksukortti

laatikkoosi ja jäädä

sinne. O t a se sieltä ja suorita

maksuvel-

vollisuutesi ensitilassa.
Oletko

huomioinut, että

sairausavustuskassa.

Sairaus

Liitolla
tulee

on

yllät-

täen ja se vaatii paljon taloudellisia uhrauksia.

Kassan

jäsenyys

on

apuna ja se

osaltaan vähentää sairauden viemiä varoja,

saathan sieltä

sairauspäiviltä

korva-

usta.
Liity

siis

kassan -jäseneksi, osoitteen

näet sivulta 7.
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pääsisi tunkeutximaau rakoon ja aiheuttamaan sen enempää hygienisiä
kuin teknillisiäkään vahinkoja.
Senjälkeen kim täyte tai jaeketkniunu on valmistettu ja sillan väliosa on juotettu kiinni tukipilariin (q),
porataan täytteeseen kolo. jonka halkaisija on n. 3 mm. johon sitten painetaan valuvahaa. Täyte iiäine vahoineen asetetaan nyt mallille, ja
tappi muovaillaan valmiiksi. Kun
koko työn sopiminen mallille on todettu, valetaan tappi, samoin edellä
mainittu jatke (z). jonka jälkeen ne
juotetaan kiinni väliosaan. (Voidaan
jo sillan väliosan vahavaiheessa muovailla tähän kiinni, jolloin .säästytään
yhdeltä lisävalulta ja juottamiselta.
Suom. huom.) On myös huomattava,
että täytteen purupinnalle porataan
jatkeen (z) vaatima ura (m).
Tapjxeja ei pidä käyttää osaproteeseissa iiinteiden asemasta. Kun ne
kuitenkin, kuten jo mainittiin toimivat keikkumisen estäjinä, voidaan
niitä sopivissa kohdin käyttää pinteiden ohella. Tällöin tappi hiotaan
ja juotetaan kitalaen kaareen. Tapin
vaatima tila (kolo) kruunussa tehdään siihen jo kruunun vahavaiheessa työntämällä vahakruunuun
graliittinasta. joka kruunun valamisen jälkeen jxorataan jxois.

Kuva 1.
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Ruuveilla varustetut, osina kiinnitettettävät sillat.
Alaleuan anatomisen muodon takia ovat sen molaarit usein vinossa
asennossa. Kun tällaiseen tapaukseen
on tehtävä silta, on joko hampaista
hiottava erityisen paljon, jolloin vaarannetaan hampaanydiii ja siten heikennetään hampaan kestävyyttä, tai
silta on tehtävä niin, että se voidaan
osina asettaa paikoilleen. Koska toivottua tulosta ei aina saavuteta edes
näinkään rohkealla hionnalla, on viimemainittua vaihtoehtoa syytä suositella. Tämän tyyppisen sillan eräänä etuna on myös se, että hampaantyngät voidaan helposti pitää kuivina
sementoimisen aikana. Samoin voidaan tämän vähemmän jäykän kiinnityksen eduksi laskea sekin, etteivät
lyhyiden tukipilareiden varassa olevat kruunut pääse itsestään vähitellen irtautumaan sementistä.
Tunnetuin ruuveilla yhteenkoottavan sillan valm. menetelmä on Winderin. Sen mukaan on ruuvi sijoi-

Kuva 2.

hammas eikä ruuville jää purenas.sa
tarpeeksi tilaa. Useimmiten on etusivu sopivin, sillä hampaantynkä on
monasti niin lyhyt, ettei reikälevylle
jää haminaslihan ja kapan kannen
välille riittäviä tiloja.
Ruuvaus suoritetaan pääruuvilla,
jonka kierremutteri sijoitetaan siltarunkoon. Viimeisen molaarin purupinta juotetaan siltamnkoon ja ympäröi siten jo aikaisemmassa vaiheessa valmistetun kapan (kuva 5.)
Ii*^ Erikoisen matalan purennan ollessa
kyseessä voidaan kapan sijasta käjdtää kruunua, johon silta pienine, distaalisine lisätukineen sopivasti liittyy (kuva 6).
Jatkuu.
Kuva 4.

tettu pystysuoraan purupinnan lävitse ja tämä onkin sen suurin varjopuoli, sillä antagonistien kuluttava
vaikutus kohdistuu juuri mutterin
päähän. Tämän välttämiseksi sijoitetaan ruuvi niin että se kulkee vaakasuoraan kruunun läpi. Tällöin on ensin valettava hampaantyngälle kappa, johon juotetaan kohthsuorasti
levyn pala. joka ulottuu purupinnalle
asti ja johon porataan reikä vaakasuoraan suuntaan.
Tämän päälle
muovaillaan sitten kruunu, johon JKJrataan samoin vaakasuora reikä.
Ruuvipultti kierretään sitten tämän
reiän lävitse yhdistämään kruunu ja
kappaan juotettu pystysuora levy
toisiinsa (kuva 4).
Täten on ruuvi suojattu purennan
rasitukselta.
Ruuvi voidaan sijoittaa myös joko
hampaan etu- tai takasivulle.
Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää silloin kun on ky8ees.8ä elävä

Kuva 6.
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Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n
Avustuskassan toimintakertomus v:lta 1958.
Ilmari Vaaraia valittiin uudelleen,
on kokoonpanoltaan ollut seuraava:
Mauno Elomaa puheenjohtajana, Unto Maaniemi varapuheenjohtajana.
Ilmari Vaaraia Avustuskassan hoitajana ja E. O. Vuori sihteerinä sekä
Mauno Bäckman varajäsenenä. Hallitus on kokoontunut 8 kertaa ja pöytäkirjoissa on 80 pykälää.
Kassan tilintarkastajina ovat olleet hammasteknikko Atle Semenius
Suomen Hammasteknikkojen Liitosta ja ulkopuolisena asiantuntijana
ekonomi R. Helien.
Tiedoitukset kassan jäsenille on
hoidettu kirjeitse ja Hammasteknikko-lehden välityksellä, missä on
myös ollut kassan toimihenkilöiden
nimet ja osoitteet sekä kassan postisiirtotilin numero.
Avustuskassojen Yhdistyksen kokouksessa 4. 5. 1958 edusti kassaa
Mauno Elomaa.
Jäsenistö.
Kassan jäsenmäärä oli kuluneen
toimikauden lopussa 150 henkilöä,
joista Al-luokkaan kuuluvia 34. A2luokkaan kuuluvia 32. Bl-luokkaan
kuuluvia 39. B2-luokkaan kuuluvia
38 ja hautausaxmstuksen osalta kuuluvia 7. Uusia jäseniä on liittynyt 19.
Kuolemantapauksia on ollut 1. Vuoden 1957 jäsenmaksujen laiminlyönnin johdosta on erotettu 3 jäsentä.
Maksuluokkakorotuksia on ollut 12.
Kokoukset.
Jäsenmaksut on peritty varsinaisen
Avustuskassan varsinainen kokous kokouksen päätöksen mukaan puolipidettiin 26.1. 1958 Helsingissä 34 vuosittain kaksi neljännestä kerraljäsenen läsnäollessa. Kokouksen va- laan postisiirtotilin välityksellä. Jälitsema hallitus, johon erovuorossa senmaksuja on kertynyt kuluneelta
olleet jäsenet Mauno Elomaa ja vuodelta mk 202.223: —. joista saaYleistä.
Avustuskassa on ollut toiminnassa
8 vuotta ja kulunut toimintakausi on
edelleen vahvistanut sen asemaa ammattikunnan piirissä. Jäsenmäärä on
parin vuoden tauon jälkeen osoittanut ilahduttavaa nousua. Yliä useammat liiton jäsenet ovat huomanneet
käyttää hyväkseen liiton jäsenyyden
suomaa etua ja liittyneet Avustuskassan jäseniksi.
Sairaustapauksia on ollut 5 ja
kaikki ovat olleet työhuoneen omistajien luokissa, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska he saavat korvauksen heti ensimmäisestä menetetystä työpäivästä.
Jäsenmaksutulot ovat myös huomattavasti kohonneet luokkakorotusten ansiosta ja tähän on vaikuttanut uusien sääntöjen edellyttämät
maksuluokat. Sääntömuutokset on
Sosiaaliministeriö vahvistanut käytettäviksi toimintakauden alusta lukien. Uudet säännöt on painatettu
ja lähetetty kassan jäsenille.
Kassan hallitus on ollut kosketxiksessa Avustuskassojen Yhdistyksen
kanssa, milloin se kassan hoidon kannalta on ollut tarpeellista.
Oy Dentaldepot Abdtä olemme
jälleen kiitollisina vastaanottaneet
15.000 markan suuruisen lahjoituksen.
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tavia on mk 14.180: —. Jäsenmaksut
on suoritettu tyydyttävästi.
Axmstukset.
Avustusmaksut nousivat toimintakauden alussa A I - ja Bl-luokissa
500 markkaan ja A2- ja B2-luokissa
200 markkaan. Kaikkiaan on avustusmaksuja suoritettu vuoden 1958
aikana 176 päivältä mk 82.900: - ,
mistä summasta on sairausavustuksia mk 44.300: —, ylimääräisiä avustuksia mk 8.600: — ja hautausavustuksia mk 30.000:
Talous.
Kassan taloudellinen asema ja tilikauden tulos selviävät liitteenä olevista taseista. Sääntöjen mukaisesti
on tilinpäätöksen osoittama ylijäämä
mk 110.476: — ehdotettu siirrettäväksi 20 §:n perusteella rahastoihin
seuraavasti:
vararahastoon
mk
60.380: — ja lisäavustusrahastoon mk
50.096: - .
Hallitus ehdottaa sääntöjen 21 §:n
mukaisesti lisäavustusrahaston varoista erotettavaksi mk 100.000: —
vuoden 1959 ylimääräisiä avustuksia varten, joista sääntöjen 17 §:n

mMinmmit

mukaisesti voivat kaikki sairausavustuksen tarpeessa olevat päästä osallisiksi.
Rahastot.
Edellä olevien siirtoehdotxisten jälkeen ovat Avustuskassan rahastot
seuraavat:
vararahasto
mk 250.000: —
lisäävustusrahasto » 1.001.420: —
Toimintakauden päättyessä haluamme kiittää jäsenistöä siitä luottamuksesta, jota se on osoittanut
kassaa kohtaan. Mitään erimielisyyksiä ei ole esiintynyt ja toivomme jäsenten ennakkoluulottomasti kääntyvän kassan puoleen silloin, kun sairaus yllättävästi keskeyttää ansiotyönne. Juuri sitä varten kassa on
olemassa ja sitä varten se toimii.
Helsingissä tammikuun 25 päivänä
1959.
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO ry: n AVUSTUSKASSA
Mauno Elomaa, puh.joht.
E. O. Vuori, sihteeri
U. Maaniemi. varapuh.joht.
Ilmari Vaaraia,
Avustuskassan hoitaja
m ÄLÄ NUKAHDA
• AJATTELE!

Et kai halua sulkeutua omiin
ammatillisiin vaikeuksiin, kun
hyvin tiedät, että on olemassa
S.H.L., joko on samoissa vaikeuksissa kamppailevien hammosteknikoiden yhteenliittymä
sekä sen toiminnan tarkoituksena on poistoa kaikki yhteiset vaikeudet ammatistamme.
Käy Liiton kokouksissa jo julkituo rohkeasti omat ojatuksesi!
Tee Liiton hallitukselle ehdotuksia toimintasuunnista!
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9§.
,
Pöytäkirja tehty Suomen
Hammasteknikkojen
Liitto
Esitettiin hallituksen laatima toiry:n Avustuskassan varsinai- mintakertomus ja tilinpäätös vita
sessa kokouksessa Kauppa- 1958 sekä tilintarkastajain sen johkorkeakoulussa
Helsingissä dosta antama lausunto.
tammikuun 25 pnä 1959 alkaen klo 11. Puheenjohtajana
10 §.
toimi Mauno Elomaa ja sihteerinä E. O. Vuori. KokoukVahvistettiin tilinpäätös toimintasessa oli läsnä 15 jäsentä, joista vuodelta 1958 sekä hyväksyttiin halon nimiluettelo liitteenä.
lituksen ehdotus ylijäämän mk
110.476: — siirtämisestä rahastoihin
1 §.
seuraavasti: vararahastoon
mk
Avustuskassan hallituksen puheen- 60.380: — ja lisäavustusrahastoon
johtaja Mauno Elomaa avasi kokouk- mk 50.096:
sen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.
11 §
2 §.
Myönnettiin hallitukselle ja AvusKokous todettiin laillisesti kokoon- tuskassan hoitajalle vastuuvapaus.
kutsutuksi.

3 §.
Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys.
4 §•

Ilmoitettiin Oy Dentaldepot Abdta
saatu lahjoitus mk 15.000: —, joka
vastaanotettiin kiitollisuudella.
5 §.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauno Elomaa.
6 §.
Kokouksen sihteeriksi valittiin E.
O. Vuori.
7 §.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Jorma Warme ja Erkki Lappi.
8§.
Ääntenlaskijoiksi valittiin F. W.
Lönngren ja Ilmari Vaaraia.
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12 §.
Päätettiin erottaa lisäavustusrahaston varoista mk 100.000: - käytettäväksi ylimääräisiin avustuksiin
V . 1959 aikana.
13 §.
Määrättiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:
Avustuskassan hoit. mk
puheenjohtajalle
»
sihteerille
»

18.000: —
6.000: —
6.000: -

Kokouspalkkioksi määrättiin kullekin hallituksen jäsenelle mk 500: —
kokoukselta. Tähän varattiin mk
20.000: —. Tilintarkastus ja kirjanpitomenoihin varattiin mk 10.000: —.
Hallintomenoihin vuodeksi 1959 varattiin kaikkiaan mk 60.000: —.

14 §.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet
E. O. Vuori ja U Maaniemi valittiin
uudelleen sekä varalle Erkki Lappi.

sua kerrallaan edellisten vuosien tapaan.

17 §.
Avustuskassan hallituksen pulieenjohtaja Mauno Elomaa antoi tehdyn
Hallituksen kokoonpanoksi v. 1959 tiedustelun johdosta selvityksen kastuli seuraava:
san varojen sijoituksesta.
Mauno Elomaa. Unto Maaniemi,
Ilmari Vaaraia, E. O. Vuori ja varajäsen Erkki Lappi.
15 §.
Tilintarkastajiksi valittiin A. Semenius ja ulkopuolisena kirjanpidon
asiantuntijana ekonomi R. Helien
sekä varalle Sulo Nurto yhdessä jonkun kirjanpidon asiantuntijan kanssa.
16 §.
Hyväksyttiin hallituksen esitys,
jonka mukaan jäsenmaksut peritään
puolivuosittain kaksi neljännesmak-

18 §.
Kokous päättyi klo 11.50.
Vakuudeksi :
Mauno Elomaa
puheenjohtaja

E. O. Vuori
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen
pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kanssa.
Helsingissä helmik. 18 jniä 1959.
Jorma Warme

Erkki

Lappi.

A. Franck 1397 |). O. Levander 1363 p.
ja L . Ajanto 1282 p. Seuraavan kaupunkien välisen ottelun keväällä järVuosi on jälleen hyvällä alulla ja kevät
jestää nyt vuorostaan Helsinki. S H L r.y:n
kohta kauneimmillaan. Palatkaamme kuijäsenten väliset keilailun syyskilpailut
tenkin hetkeksi vielä viimevuoden tapahpidettiin 9. 12 tavaksi tulleen kotiratatumiin. Ensiksi keilaus. Hammasteknikjärjestelmän merkeissä. Tulokset ovat
kojen kaupunkien välinen keilaottelii pitässä lehdessä. Urheilutoimikunnan järdettiin tällä kertaa Turussa 6. 12. 58.
jestämän 8 X 25 m. viestiuintikilpailun,
Otteluun olivat Turku, Lahti ja Helsinki
sijoittaneet kukin 4 miestä ja sarjoja ]>e- jossa kohtasivat keskikaupungin ja K a l lion laboratorioissa työskentelevät, voitti
lattiin kaikkiaan 8 eli 2 tuntia »nokkaa
yllättäen Kallion joukkue ajalla 2.11.1.
päälle». Ottelun voitti odotetusti Turku
Keskikaupungin joukkueen aika 2.19.1.
Ö619 pistettä, toisena Lahti 5539 p. ja
Kallion jonkkueessauivat: Salminen, Bang,
viimeisenä Helsinki 5441 p. Turun joukAlho, Hägg, Rautio, Kautto, Rikkonen
kueessa löivät A. Sähisten 1488 p. N.
ja Ikonen. Ottelu uitiin joulukuun alussa
Sahslten 1402 p. O. Lehtonen 1398 p. ja
uimahallissa. Vuoden kuluessa suoritetO. Palonen 1331 p. Lahden joukkue S.
Lindherg 1498 p. P. Olkkola 1404 p. E . tujen kilpailujen osanottajille jaettiin jälleen pisteitä sijoituksien mukaan. YleisesMäkinen 1339 p. ja A. Sarka 1298 p.
sä sarjassa kilpaillaan Ajannon uudelleen
Helsingin joukkue: K . Enqvist 1399 p.
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kiertämään laittaneesta kiertopalkinnosta, johon hän sai ensimäisen kiinnityksen
21 pisteellä, toisena M. Rikkonen, 3 H.
Hägg. Myöskin K . Tiaisella on edelliseltä
vuodelta kiinnitys kiertopalkinnon uuteen kilpailuun. Ikämiesten kilpailussa
Hertola voitti omakseen kiertopalkinnon,
mutta rehtinä urheilijana lahjoitti komean
kiulun, josta kilpailtiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Mauno Koivulan nimi
siihen sitten jouduttiin kaivertamaan.
Hänen voittaessa pistetaistelun 22 pisteellä, 2 Hertola 18 p. 3 Ojanen 16 p.
muiden jäädessä jo huomattavasti. Loppulauseen voikin kirjoittaa sitten lyhyesti: Hyvää kevättä.
K:to
Keila il un syyskilpa ilut

1.
2.
3
4.
ö.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

S.
P.
G.
T.
T.
A.
0.
K.
E.
L.
T.
J.
K.
M.
P.
A.
M.

9. 12. 58.
Lindberg
Lahti
»
Olkkola
Levander
H:ki
Mäkinen
»
Rusanen
»
Semenius
»
Lindholm
»
Enqvist
Mäkinen
Lahti
Ajanto
H:ki
Kanerva
Kuopio
Paukku
»
Tiainen
H:ki
Pitkänen
Kuopio
Alho
H:ki
»
Salmelainen
Rikkonen

781 P
756 »
742
725
713 »
698 »
696 »
690 »
688 »
684 »
665 »
660 »
638 »
620 »
608 »
601 »
,555 »

kittävään shakkikelloon ja hyvää ns.
talonpoikaisjärkeä. Suoranaisella onnellakin on oma sijansa. Puuttumatta sen
enempää pelin hienouksiin toteamme, että
Olavi Rinteenpää vei pikapelimestaruuden Keravalle, jossa se on hyvässä tallessa ainakin ensivuoteen saakka. Aliaolevasta taulukosta selviää kilpailujen
kulku ja sijoitus. Onnittelemme pikapelimestaria.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stigell
Virta
Virtanen
Kuosmanen
Rinteenpää
Lindstedt
Auer
Kunnas

2

3

4

.K

I

0
0
0
1
0
0
0

iX

1
1
Ix
0
1
0
0
0

1
1
1
|x
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

5

6

7

8 P.M.S

0
1 I
0
1 1
0
1 r
0
1 1
1 1
1x1
0 X 1 I
0 0 |x'i 0
0 0 1 X

.Shakkijaosto toteaa ilahtuneena yhä
kasvavan osaanottajamäärän. Liiton suopean suhtautumisen harrastukseemme ja
erikoisen kiitoksemme annamme Keravan
Shakkiseuralle, joka luovutti kellot käyttöömme. Vastuunalaisen tehtävän kilpailujen tuomarina hoiti hra H . Olin.
Mainittakoon, että kaikki kärkimiehet
ovat luopuneet palkinnoistaan, jotta asianharrastajille voitaisiin luovuttaa muistopalkinto.
Hyvää jatkoa toivoen,
shakkijaosto.

»HAMMASTEKNIKKO»-lehden
seuraava numero ilmestyy k e s ä k u u n

puolessa välissä. Tähän numeroon

aiottu ainehlsto pitää olla toimituk^•ihakki-ilta.

Rattoisaa iltaa shakin merkeissä vietettiin 24/ll:sta, Liiton huoneistossa, Arkadiankadulla. Kysees*sä oli pikapelimestaruus, pelilaji, joka vaatii aivan hämmästyttävässä määrin hyviä hermoja, kylmää
harkintaa, tottumusta armottomasti ti-
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6 2
5 3
4 4
3 5
7 1
2 6
0 8
1 7

sella t o u k o k u u n 15 p:ään m e n n e s s ä .

Toimitus
toivoo
lukijakunnaltaan
enemmän harrastusta lehteä kohtaan
ja odottaa kirjallisia tuotteita. Pienoinen palkkiokin maksetaan joten
kynä käteen ja asiaa paperille.

Valokuvauskilpailu
Urheilutoimikunta on, havaittuaan teknikoiden vilkkaan valokuvausharrastuksen, päättänyt järjestää valokuvakilpailun.

Merkkivuosia viettäviä
18. 3. 1959 täyttää hammasteknikko Äke Eriksson 50 vuotta. Hän
aloitti hammasteknikon opin 1. 3.
1927 Gösta Lindholmin luona. Oman
laboratorion hän perusti v. 1934.
Liiton puolesta hän on ollut edustajalta Yhteistyötoimikunnassa.

Säännöt ja ohjeet ovat seuraavat.
Aihe: Maisemakuvaus.
Jokainen kilpailija saa ottaa osaa kolmella (3) maisemakuvalla.
Kaikki kus^at kelpaavat, pienin koko
on kuitenkin 6 x 9 .
Kuvan taakse jos mahdollista on merkattava, valotusaika ja aukko. (Kameramerkki) Eduksi lasketaan jos kuvaaja on
itse valmistanut kuvansa. (Tieto siitä,
onko käytetty valotusmittaria.) ???
Koska kyseessä on liiton ensimmäinen
valokuvauskilpailu, annamme erikoisen
tarkat ohjeet.
Kuvien on, tullakseen asianmukaisesti
arvostelluksi oltava perillä 1. 6. 19.59
Otetaan iso ja pieni kirjekuori. Pienen
kirjekuoren sisälle merkitään kuvaajan
nimi ja osoite. Kuoren päälle merkitään
nimimerkki, (salanimi)
Kuvat saavat olla vapaasti suuremmassa kirjekuoressa, palanen pahvia (sellaisen saa kenkälaatikon kannesta) on
)iyvä asettaa siten, etteivät kuva pääse
taittumaan. Kilpaileville kuville voi myös
antaa nimet. »Syksy» »Talvi» »Kevätaurinko» j n e .
Kuvien palauttamista varten on liitettävä mukaan postimerkitArvostelun suorittaa kolmihenkinen valokuvaustaiteilijoiden ryhmä.
Kuvat on lähetettävä osoitteella Herra
R. Virta. H:ki. Sörnäisten Rantatie 8
A. 35. Toivotamme runsasta osaanottoa.

11. 4. 1959 täyttää hammasteknikko Helena Kuosmanen 50 vuotta.
31. 5. 1959 täyttää hammasteknikko Anton Lindblad 60 vuotta.
Sydämelliset onnittelut.

Kuolleita
6. 2. 1959 kuoli Turussa pidemmän aikaa sairastettuaan hammasteknikko Edvard Kanerva. Hän oli
syntynyt 18. 3. 1884 Kangasalla.

Merkki
rintaani
Suomen
jen
kejä

Hammasteknikko-

Liitto r.yin

rintamerk-

saatavana

jatkuvasti

rahastonhoitajaita.

Toimitus.
• •

Urheilutoimikunta
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UUSISTA
POSKIHAMPAISTA SAATU KOKEMUS
VAHVISTAA TUTKIMUKSEN TULOKSET

M Y E R S O N I N JA S E A R S I N P O S K I H A M P A I D E N
POSLIINI A K R Y Y L I Ä VASTEN O N A N T A N U T
LAISISSA TAPAUKSISSA
HISTORIIKKIÄ
Helmikuussa I9S6 Ilmoitti Richard L.
Myerson Amerikan hammaslääketieteelliselle akryylltutkimuksen akatemialle,
että hän oli aikaansaanut huomattavan
pienenemisen akryylihampaiden kulumisessa posliinihampaita vasten sopivan
okklusaalimuodon ansiosta.Marraskuussa
1956 ilmoittivat Victor H. Sears ja Simon
Myerson, että on saavutettu huomattavan hyviä tuloksia neljässäkymmenessäkahdeksassa kliinillisesti tutkitussa tapauksessa. Kun tätä kirjoitetaan, on tuhansia koko-proteeseja tehty Myersonin
ja Searsin posliini-akryylihampaista. Ei
ole epäilystäkään siitä, ett'eikö tämä
hammasyhdistelmä tulisi yhä enemmän
ja enemmän suosituksi.
TULOKSET
On ilmoitettu menestyksestä sekä vaikeissa että normaalitapauksissa. Yhtä
tärkeätä on, ett'ei yhtään ainoata epäonnistumista eikä yhtään ainoata valitusta ole ilmoitettu joko oma-alotteisesti tai tiedustelemalla.

Kuva näyttää uuden Myersonin ja Searsin
poskihampaan okklusaalipinnan yksityis-

M U O T O I L U JA Y H D I S T E L M Ä
HYVIÄ TULOKSIA KAIKEN-

OLET

AJAN

KÄYTTÄESSÄSI

kohdat. Piirroksesta ilmenee, miten yläja alaleuan hampaat kohtaavat toisensa
samassa tasossa.
LOPPUPÄÄTELMÄ
Käyttämällä Myersonin ja Searsin poskihampaita saavutetaan monia etuja, joista
tärkeimpiä ovat seuraavat:

ROYAL

I POSLIINI A K R Y Y L I Ä VASTEN
1. Kuluminen vain l/IO osa siitä, mitä
se on käytettäessä akryyliä akryyliä vasten.
2. Ei synny posliinihampaille ominaista
»kalinaa».
3. Asettelu ja hiominen on helpompaa,
koska alahampaat ovat akryyliä.
4. Pureksimisteho on suurempi, koska
terävyys säilytetään posliinista t e h tyjen ylähampaiden ansiosta.

ROY A L - K O R J A U S AI NE T TA

M Y E R S O N I N JA S E A R S I N M U O TOILEMIEN
OKKLUSAALIPINTOJEN E D U T
1. Täyttävät ne olennaiset vaatimukset, jotta posliinihampaat voitaisiin
asettaa akryyiihampaita vasten.
2. Hallitumpi tasapaino, koska pystysuorat purentavoimat ohjataan pääasiassa linguaalipuolelle.
3. Hallitumpi tasapaino senkin ansiosta, että pystysuorat purentavoimat ohjataan toisen bikuspidin ja
ensimmäisen molarin alueelle.
4. Ei ole kuspeja estämässä liikettä ja
järkyttämässä tasapainoa.
5. Asettelu ja artikulointi on helppoa.
Näistä eduista pääsette osallisiksi käyttämällä kyseisiä poskihampaita.
Lähempää tutustumista varten pyytäkää
asiaa valaisevia esittelylehtisiä ja mallikarttoja liikkeestämme, joissa on mm.
tri Victor H. Searsin tekniikasta selostus.
Vastaamme auliisti kysymyksiinne.

-PROTEESI

KEITTOÄIKÄ 15 TÄI 30 MIN.

SENSÄTIOMÄISEN HÄLPÄ UUTUUS

MIELLYTTÄVIÄ
SEKÄ
ETTÄ

Helsinki
p. 52356

Tampere
p. 29 117

ja Turku
p. 29515

LAADUN
HINNAN

Yksinmyyjä:

A

O Y HAMMAS- JA S A I R A S T A R V I K E

YLLÄTYKSIÄ

SUHTEEN

A Pa

Ykslnmyynti:

fJSk

AINETTA

II

TOOTH CORPORATION - Cambridge 39, Mass. U.S.A.

I

TASALLA

O Y HAMMAS- JA S A I R A S T A R V I K E
Helsinki
p. 52356

Tampere
p. 29 117

Turku
p. 29515
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MINIT

PROTEESIAINE

WELD
proteesin korjauksiin
irtautuneiden hampaiden
kiinnitykseen

nopea

H

sekoitusta

kestävä

•

prässäystä

I

keittoa

Joustava ja monomeriä kestävä. Pysyy muuttumattomana toistuvissakin keitoissa. Muotonsa pitävä. Laadultaan mitä hienorakeisin.
3-5 min. aikaa oikean täppäämiskokoomuksen saavuttamiseen.
Vähintäin 60 min. täppäämisaika.

Yksinmyyjä:

HAMMASVÄLINE

Mitä korkein juoksevuus.

OY

Suomessa:

OY

D E N T A L D E P O T AB

E. Ranta 2. Helsinki, puh. 12601

Helsinki - Asema-aukio 2 C - puh. 12 623
IVOCLAR/

SCHAAN/

LIECHTENSTEIN

MENESTYKSENNE

AVAIN!

Kauniit iuonnoiiiset hampaat antavat ihmiseiie
onnen tunteen.
RIODENT hampaat ovat mitä
iuonnoiiisimmat.
Sen todistaa niiden Euroopan useimmissa maissa
saavuttama
menestys.
Teidänkin iaboratorionne menestyy jos käytätte
Biodent
hampaita.

OY

DENTALDEPOT
Helsinki 1959,

Raittiuskansan Kirjapaino

Oy.
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