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Mondial on kehitetty ihmisille jotka vaativat parasta 

jokaiselta hampaalta - toiminnallisesti ja esteettisesti. 

Mondial hampaat merkitsevät edistysaskelta kolmella 

rintamalla:

1. Parempi estetiikka: Etuhampaiden edistyksellinen 

muotoilu ja kerrostustekniikka

2. Parempi toiminnallisuus: Hammasparit ovat 100% 

identtiset, kiitos modernin CAD/CAM -teknologian.

3. Parempi materiaalilaatu: NanoPearlien avulla      

50 % korkeampi kulutuskestävyys kuin perinteisillä 

ristiinsidotuilla akryylihampailla.

28 syytä hankkia uudet hampaat.

UUTUUS!
Mondial-hampaiden jälleenmyyjä suomessa on 
KAR Sjödings. Lisätietoja Mondialhampaasta saat 
KAR Sjödingsiltä ja Heraeus Kulzer Nordicista.

Tel nr 09 2764 2730
Fax nr 09 2764 2727

Heraeus Kulzer Nordic AB
Telefon  +46-8-585 777 55
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Kun yritän luoda täydellisen kuvan, käytän aina tarkoin mää-
riteltyjä suuntaviivoja. Kutsun niitä 9 elementiksi. Tässä 
artikkelissa käyn läpi mitä tarvitsen ja mitä otan huomioon 
ottaessani kuvan.

Ensimmäiseksi tarvitset oikeanlaiset välineet. Nämä ovat minimi-
vaatimukset kun otat intraoraalikuvia.

Elementti nr 1. Kamera
Ostaessasi kameraa ei kameran valmistajalla ole merkitystä. Kame-
ran tulee kuitenkin täyttää seuraavat vaatimukset:

- SLR (semi-pro SLR kamera)
- vähintään 6 megapikselin kamera
- TTL-ETTL
- pistetarkennus

SLR kamera (Single Lens Reflection) on perusedellytys intraoraa-
likuvaukseen.

Elementti nr 2. Salama
- kaksoissalama
- TTL-ETTL

.Jørgen.Gad..MC

Täydellisen.kuvan.niksit

En koskaan käytä rengassalamaa hammaskuvauksessa. Rengassalama helposti hävittää hampaassa näkyvät luon-
nolliset efektit. Kaksoissalama antaa huomattavasti luonnollisemman lopputuloksen.
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TTL tai ETTL, on toiminto joka saa kameran rungon ja salaman 
toimimaan yhdessä automaattisesti aikaansaaden täydellisen tulok-
sen lähes joka kerta. Yläpuolen kaksi ensimmäistä kuvaa (vasem-
malta lähtien) on otettu salaman manuaaliasetuksilla. Kuvista näkyy 
mitä voi tapahtua jos asetukset ovat väärin asetettu. Kolmas kuva 
on otettu TTL toimintoa käyttäen.

Vasemmalla olevassa kuvassa näkyy kun salama on TTL asetuk-
sella.

Elementti nr 3. Linssi
- 100 mm macro (Canon)
- 105 mm macro (Nikon)
- Älä käytä 60 mm macrolinssiä

Hammaskuvaukseen paras linssi on 100 mm macro (Canon) tai 105 
mm macro (Nikon). Näillä linsseillä on paras työskentelyetäisyys ja 
zoom -mahdolllisuudet.
Älä osta 60 mm macrolinssiä. Sillä on erittäin rajalliset työskente-
lymahdollisuudet ja se on erittäin hankala käyttää.
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Kuva yläpuolella näyttää kuinka tärkeää valo on värin näkymisen kannalta.

 
Elementti nr 4.
Ihanteelliset valaistusolosuhteet ja 
valkotasapaino

Hyvät valaistusolosuhteet helpottavat suuresti kuvan ottamista.

Kuva vasemmalla on otettu laboratoriostani, jossa valaistus on 
säädetty 5600 Kelvin värilämpötilaan. Lähes sama värilämpötila 
kuin luonnon päivänvalolla. Riittävä määrä valoa helpottaa kameran 
tehtävää hyvän kuvan ottamiseksi.

HAMMASLABORATORION

TOIMIHENKILÖT TU ry

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Martti Mäntymaa
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3583 
gsm 0500 37 272
e-mail martti.mantymaa@toimihenkilounioni.fi   

Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com

Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com

TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440

5600 K
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Lähes jokaisessa uudessa digitaalisessa SLR kamerassa on mah-
dollisuus yksilöllisiin Kelvin (värilämpötilan) säätöihin. Tämä on 
loistava tapa saavuttaa täydellinen valkotasapaino.

Elementti nr 5.
Kameran toimintatila
- Säädä kameran suljinaukko seuraavasti: f22 lähikuviin ja f8 muo-
tokuviin
- Käytä joko AP tai Manual valaistustilaa.
.                             

Elementti nr 6. Pistetarkennus
Aseta kamerasi tarkennus pistetarkennustilaan.
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Tämä kuva on huono, koska kuvaaja on asettunut kuvaamaan liian matalasta kulmasta.

Tarkenna pistetarkennuksella alue, jonka haluat valottuvan oikein, kuten yläpuolen kuvassa.

Elementti nr 7. Kuvausasento
Asetu sellaiseen asentoon jossa pystyt näkemään potilaan okklusaalitason potilaan yläpuolelta.

Tämä kuva on myös huono, koska kuvaajan kuvakulma on liian korkealta.



Tarjoamme  Pohjoismaiden laajimman tuotevalikoiman 
ja laadukkaan sekä nopean huoltopalvelun.

Soita ja kysy lisää!
(09) 868 9660, Porttikaari 20, FI-01200 Vantaa

Uusi täyden palvelun hammas hoidon 
tavaratalo avaa kohta ovensa.

Hyviä uutisia Suomen hammashoidon 
ammattilaisille.

Henkilökuntaa meillä on yhteensä 17 ja 
nyt etsimme joukkoomme hammasteknikkoa 
tai -laboranttia myyntitehtäviin!!!

p. (09) 868 9660  s-posti: etunimi.sukunimi@dental-prime.fi

Tero Riikonen
Toimitusjohtaja
p. 040 501 2652 tai 
(09) 868 96622

Tiina Rinteenpää
Markkinointipäällikkö
p. 040 502 9246 tai 
(09) 868 96621

Heli Salmelainen
Hammastarvikemyyjä
p. (09) 868 96625

Päivi Lazarus
Hammastarvikemyyjä
p. (09) 868 96626

Lifco Dental Prime Oy täyden palvelun hammashoidon tavaratalo. 
Toimipisteemme sijaitsee Vantaalla Lahden moottoritien ja Kehä III:n liittymässä (Ikean vieressä).  
Keskusvarastomme sijaitsee Enköpingissä Ruotsissa, josta alamme toimittaa tavaraa vastaanotoille 
ja hammaslaboratorioihin maaliskuun aikana. 

Tervetuloa avajaisiimme 27–28.3. klo 15–21.00 (Porttikaari 20, 01200 Vantaa).

www.lifco.se, katso kohta: Visit the Lifco Dental main business area website >>

Hammasteknikko_A4_CMYK.indd   1 14.2.2007   18:01:22
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Tämä on täydellinen kuva, koska kuvaajan kuvakulma on samassa tasossa okklusaalitason kanssa.

Elementti nr 8. Tarkennus ja rajaus

Tämä kuva on huono, koska kuva on kallellaan toiseen 
suuntaan ja potilaan kasvot näkyvät liikaa

Tämä kuva on hyvä, koska se on symmetrinen, tarkka ja hyvin rajattu. 
Kuvassa ei näy mitään ylimääräistä. 

Elementti nr 9. Kuvauksen apuvälineet

Käytän läpinäkyviä huulenvenyttimiä jokaisessa ottamassani kuvassa. Ne ovat kuvan on-
nistumisen kannalta välttämättömät.

Ottaessasi okklusaali- tai bukkaalikuvia, peilien käyttäminen on hyväksyttävien tulosten 
kannalta välttämätöntä.
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Tässä olivat 9 Elementtiä joita käytän joka kerta kun tartun kameraan laboratoriossa tai 
vastaanotolla. Näin varmistan joka kerta onnistuneen lopputuloksen.

Digitaalisen kuvauksen etuja on jokaisen otetun kuvan näkeminen LCD ruudulla heti kuvan 
ottamisen jälkeen. Tämän ansiosta opit loistavaksi valokuvaajaksi lyhyessä ajassa.
Muista ottaa potilaasta paljon kuvia joka kerta. Voit poistaa huonot kuvat myöhemmin.

Kiitokset Sissel Egelandille ja Kine Waaler Kolstadille.
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Lääkelaitos teki keväällä 200� 

kyselytutkimuksen hammasla-

boratoriossa käytettävistä jalois-

ta ja epäjaloista valuseoksista. 

Tarkoituksena oli kartoittaa Suo-

messa käytettävien valuseosten 

käyttöä sekä selvittää seosten 

valintaan vaikuttavia seikkoja. 

Valuseoksia on laaja kirjo ja 

vaatii perusteellista perehtymis-

tä.  Tiedon saanti on jokseenkin 

vaivalloista ja markkinointiin 

annettu informaatio on vaikea 

arvioida. Suurin osa seoksista 

valmistetaan ulkomailla ja tie-

don saanti voi tästäkin syystä 

olla hankalaa. Hyvä kielitaito on 

edellytys tiedon hankinnalle. 

2 TUTKIMUSMENETELMÄ 
Lääkelaitoksen tietokannasta valittiin sat-
tumavaraisesti 200 hammasteknistä labora-
toriota, joille lähetettiin kyselykaavake (ks. 
liite 2). Vastauksia palautettiin 97 kappaletta 
(48,5 %). Vastaukset arvioitiin ja niistä laa-
dittiin erillinen raportti. 

3 TULOKSET 
3.1 Seosten valinta 
Valuseoksen valintaan ja käyttöön vaikut-
tavat eniten valuseoksen tekniset ominai-
suudet, valuominaisuudet ja työstöominai-
suudet sekä näistä saatu kokemus. Noin 
kolmasosa vastaajista seuraa valinnoissaan 
maahantuojien suosituksia. 

Vain viidesosa vastaajista neuvottelee 
hammaslääkärin kanssa seoksen valinnas-
ta. 

Noin viidesosa vastaajista tekee seosva-
linnat maahantuojan tai jakelijan hintatar-
jousten perusteella.  Sama määrä vastaajista 
ilmoittaa että kyselevänsä kolleegan mieli-
piteitä. 

Irrotettavassa protetiikassa käytettävät 
seosten valintakriteerit ovat lähes samat 
kuin jalometallien valintakriteerit. Maa-
hantuojien ja jakelijoiden tarjoukset eivät 
vaikuta valintaan niin paljon, sillä nämä 

seokset ovat huomattavasti edullisempia 
kuin jalometalliseokset. Seosvalinnasta ei 
juurikaan neuvotella hammaslääkärin kans-
sa (taulukko 1). 

Liitteen taulukoissa 1 ja 2 on esitetty tä-
män kyselytutkimuksen perusteella ilmoite-
tut viimeisen puolen vuoden aikana käytetyt 
jalot ja epäjalot seokset, palladiumin osuus 
ja käyttäjien määrä.

Tutkimuksen perusteella palladiumia 
sisältäviä valuseoksia Esteticor Opal (Pd 
38,4 %) ja Begostar (Pd 25,5 %) käytetään 
runsaasti. Vastauksissa mainittiin 38 seosta, 
josta tietoa on saatavissa. Näistä seoksista 
runsas kolmannes sisältää palladiumia (tau-
lukko 1 liitteessä). 

3.2 Tiedon saanti 
Maahantuojalla tai valmistajalla on parhaat 
tiedot seosten ominaisuuksista ja käyttöalu-
eista. Valuseosten valmistajat ovat useim-
miten ulkomaisia, joten puutteellinen kie-
litaito saattaa vaikeuttaa tiedonhankintaa. 
Valmistajien verkkosivuilla oleva tieto on 
yleensä asiallista.  Vain n. 10 % tähän tutki-
mukseen vastanneista henkilöistä etsii tietoa 
internetistä. Kotimaisia julkaisuja käytetään 
runsaasti tiedonlähteinä, mutta esim. eng-

Kuva 1. Valuseosten valintaperusteet (kiinteä ja irrotettava protetiikka)

Kyselytutkimus.hammaslaboratoriossa.
käytettävistä.jaloista.ja.epäjaloista.
valuseoksista
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lannin- tai saksankielisten julkaisujen käyttö 
ei ole yleistä. 

Alan oppikirjoja ei mainittavasti käytetä 
tiedon hankinnassa. Kotimaiset kurssit  ja 
koulutustilaisuudet päivitetään tietoja. Ul-
komailla järjestettäviin koulutustilaisuuksiin 
osallistutaan harvoin. Valtaosa vastaajista 
(85%) ilmoittaa saavansa kaikesta huoli-
matta riittävästi tietoa valuseoksista (kuva 
2). Vastaajilta pyydettiin toivomuksia siitä, 
miten  tiedon saantia voitaisiin lisätä. Vas-
taajien toiveita ja niiden toteutusehdotukset 
on kuvattu taulukossa 1. 

3.3 Seoksiin liittyviä ongelmia 
Tutkimuksessa ilmeni, että  neljässä  tapa-
uksessa seos on aiheuttanut komplikaation.. 
Kahdessa tapauksessa oli kyse suuoireista ja 
tuntemattomasta seoksesta, joka korvattiin 
muulla seoksella. Vastaajista kolme ilmoittaa 
herkistyneensä valuseoksille. Työperäinen 
altistuminen on mahdollista, mikä on otet-
tava huomioon työolosuhteiden järjestelys-
sä ja suojauksessa. 

4 Diskussio 
Valuseoksen valinnassa pitää ottaa huomi-
oon kliininen indikaatio ja seoksen fysikaa-
liset ominaisuudet sekä työstöominaisuudet. 
Valmistajan suosituksia ja ohjeita on syytä 
noudattaa. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että 
pääasialliset valintakriteerit ovat seoksen 
tekniset ominaisuudet sekä seoksesta saatu 
kokemus. Valinnassa tekniset aspektit ovat 
ensisijaiset. Maahantuojien/valmistajien 
suosituksia noudatetaan valinnoissa. Yh-
teistyö hammaslääkärin ja hammaslabo-
ratorion? kanssa on suhteellisen vähäistä. 
Tämä voi johtua siitä, että hammaslääkärit 
kokevat, että valinta tehdään teknisten omi-
naisuuksien eikä kliinisten indikaatioiden 
perusteella. Maahantuojien tarjoukset vai-
kuttavat myös valuseosten valintaan, jol-
loin kliininen indikaatio unohtuu? helposti. 
Taloudellinen aspekti ei saisi olla määräävä, 
sillä kustannus on marginaalinen.

Kuva 2a. Valuseoksia koskevan tiedon lähteet 

Kuva 2b. Internetin käyttö tiedonhankinnassa

TOIVEET JA KOMMENTIT n Toteutusehdotus 
  
Vaihtoehtovertailu kokeneiden käyttäjien kautta 89 Keskustelupalsta (?)
Uutuuksista ilmoittaminen  85 Yritysten ja maahantuojien markkinointi
Tietoa kenttäkokemuksista 77 Keskustelupalsta (?)
Tietoa valmistajalta/maahantuojalta 68 Kurssit, seminaarit ja kirjallinen aineisto
Suomenkielinen oppikirja 51 Oman liiton edustajat ja yhteistyö 
Internet osoitteisto 39 Oman liiton kokoamia osoitteita 
NIOM listoja  16 (Ei ole enää lainmukainen) 
Linkit omaan sähköpostiin  12 Yritysmarkkinointi 
 

Taulukko 1. Vastaajien esittämiä toiveita ja mahdolliset toteutusmahdollisuudet

Valintaperusteet eivät poikkea merkit-
tävästi jalojen ja epäjalojen seosten välillä. 
Jalometalleissa seurataan maahantuojien 
tarjouksia, mikä on ymmärrettävää sillä ta-
loudellinen merkitys on näissä suurempi. 
Tutkimuksessa tiedusteltiin, mitä seoksia 
hammaslaboratoriot ovat käyttäneet viimei-
sen puolen vuoden aikana. Kaikista seok-
sista ei saatu täyttä selvyyttä epätarkkojen 
merkintöjen vuoksi, mutta 38 jalometallise-
osta ovat yksiselitteisiä, joista n. kolmasosa 
sisältää palladiumia?. Palladiumin määrä 

vaihtelee 2,4 – 38,7 paino-%. Kaksi seosta, 
jotka sisältävät enemmän kuin 35 paino-
% palladiumia, on mainittu yli 10 kertaa. 
Tästä voi päätellä, että palladiumia sisältä-
viä seoksia käytetään suhteellisen paljon. 
Näillä seoksilla on CE-merkki, joten ne 
voidaan saattaa markkinoille. Palladiumin 
käyttö suussa kruunu- ja siltamateriaalina 
on edelleen kiistelty metalli. Ristiallergiaa 
yleisimmän allergiaa aiheuttavan metallin 
eli nikkelin kanssa on kirjallisuudessa?. On-
gelmat ovat harvoin sellaisia, joita voidaan 
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luokitella potilasvahingoiksi. Vakuutus ei 
korvaa väärin tehdyistä hoitoratkaisuista 
aiheutuneita virheitä . Jonkun verran on 
esiintynyt valuseoksiin liittyviä ongelmia, 
joihin liittyy suuoireita?. Ongelmia ei ole 
tarkemmin spesifioitu. Myös työperäisiä 
seosten käsittelyyn liittyviä ongelmia on 
raportoitu. 

Kun seos hankitaan niin tietoa sen käytös-
tä ja käsittelystä pääasiallisesti saa maahan-
tuojalta/valmistajalta. Valmistaja on omien 
tuotteittensa paras asiantuntija. Valmista-
jan ohjeiden noudattaminen on aiheellista.  
Lainsäädännön mukaan vastuu tuotteesta 
on valmistajalla edellyttäen,  valuseosta 
käytetään ohjeitten mukaan. Mikäli seos 
hankitaan esim. jakelijalta saattaa olla, ettei 
asiantuntemusta kyseisestä tuotteesta ole 
riittävästi saatavilla. Valuseos voi olla tuote 
muiden joukossa. Valuseosten arviointi vaa-
tii hyvin perusteellista syventymistä tähän 
pitkälle spesialisoituneeseen alueeseen. 

Tietoa saadaan myös kotimaisesta am-
mattikirjallisuudesta ja koulutustoiminnasta. 
Ulkomainen ammattikirjallisuus käytetään 
suhteellisen vähän tiedonlähteenä. Ulko-
maiset kirjallisuuslähteet ovat usein erittäin 
hyvin resursoituja, joten näitä olisi syytä 
hyödyntää. 

Valmistajilla on usein erittäin hyviä ko-
tisivuja, joissa on paljon informaatiota. 
Tämän kyselyn mukaan internetin käyttö 
on varsin vähäistä. Lieneekö kieliongelma 
syynä tähän? Internetin käyttö on varsin 
käyttökelpoinen tapa hankkia tietoa ja sen 
kautta voi yleensä olla yhteydessä suoraan 
valmistajaan. Kieliongelmat voivat olla 
myös osasyynä siihen miksei koulutusta 
hankita ulkomailta. 

Yleisesti ollaan sitä mieltä että tietoa se-
oksista ja niiden käytöstä saadaan riittävästi, 
mikä hieman yllättää. Mikä sitten on riittä-
vä? Tarkoitetaanko sillä että on tietoa juuri 
sen verran että selvitään vai tiedetään kaikki 
mahdollinen olemassa tieto ja voidaan sa-
noa hallitsevansa jonkun seoksen käsittelyä 
ja indikaatiota? 

Vastausten mukaan internetissä olevat 
tieteelliset tietokannat ovat suurimmalle 
osalle tuntemattomia. Objektiivista tietoa 
on yleensä vain alan tieteellisessä kirjalli-
suudessa ja tieteellisissä julkaisuissa. Tiedon 
kerääminen  systemaattisesti kirjallisuudesta 
on vaikeaa, mutta käyttämällä kaikkia tar-
jolla olevia lähteitä voi saada melko hyvän 
käsityksen valuseoksen käytöstä ja käsitte-
lystä. 

Valtaosa vastaajista ilmoittaa saavansa 
riittävästi tietoa seoksista. Tämä tarkoitta-
nee sitä, että hammasteknikko kokee onnis-
tuvansa seoksen käsittelyssä ja siihen liitty-
vissä ongelmien ratkaisuissa. Vaarana onkin, 
että tämä rajoittuu seoksen tekniseen käsit-
telyyn ensisijaisesti ja kliininen indikaatio jää 
varjoon. Miten on pitkäaikaisen seurannan 
ja esim. keramian ja valuseoksen yhteenso-
pivuuden laita? Mikä on tarkkuus implantti-
protetiikassa? Onko implanttien irtoaminen 
mahdollisesti seuraus valurunkojen aihe-
uttamasta jännityksestä? Esittämällä näitä 
kysymyksiä korostan tieteellisen aineiston 
antamaa informaatiota, jonka seuraaminen 
on verrattain työlästä ja tiedon tulkitsemi-
nen hankalaa, mutta silti oleellista. 

Vastaajien kommenteista ja toiveista käy 
ilmi, että toivotaan jonkinlaista keskustelu-
foorumia, jossa voisi vaihtaa kokemuksia 
seoksista ja siihen liittyvistä asioista. Jonkin 
verran yllättävä on toivomus, että yritykset 
lisäisivät informaatiota tuotteistaan suoraan 
käyttäjille. Informaatiokanavat voisivat olla 
kursseja ja seminaareja sekä sähköpostitse 
toimitettua informaatiota. Internetin käyt-
töä helpottaisi käyttökelpoisten interneto-
soitteiden kerääminen, jotta tiedon hankin-
taan ei kuluisi liikaa aikaa. Tämä voisi olla 
hammasteknikkojen omalle ammattiliitolle 
suunnattu toivomus. Vieraat kielet muodos-
tavat jonkinlaisen esteen tiedonhankinnalle. 
Vastauksissa toivottiin alan suomenkielistä 
oppikirjaa. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

• Palladiumpohjaisia valuseoksia on runsaasti käytössä Suomessa
• Kliiniset ongelmat ei välttämättä tule hammaslaboratorioiden tietoon 
• Maahantuojat ovat keskeinen tietolähde valuseosten suhteen 
• Suoraan valmistajilta hankitaan tietoa vähemmään kuin maahantuojilta 
• Kokemuksen vaihtoa kolleegojen välillä on vähäistä 
• Neuvonpitoa hammaslääkärin kanssa on hyvin vähäistä
• Informaatiota halutaan suomen kielellä, vieraita kieliä koetaan hankalaksi
• Internettiä käytetään vain vähän tiedon saantiin
• Maahantuojan tarjoukset vaikuttavat jonkin verran jalometallien seosvalinnassa
• Tieteellisiä tietokantoja ei juurikaan tunneta 
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LIITTEET 

Kauppanimi Maininta  Pd-% Kauppanimi Maininta  Pd-%

Sjödings BIO 2001 14    Sjödings MK-75* 1    17,9
Esteticor Opal* 12 38,4  Aurocast 2 1  
Sjödings C 11    Degussa D 1  
Sjödings P21  10    IPS d.SIGN 84* 1   75,2
Degulor C* 9  2,0  IPS d.SIGN 67* 1   62,7
BegoLloyd PF 6    Esteticor Ideal H 1  
Aquarius HPF 6    Keramit Bio 1  
Protor 2* 5  3,4  Keraum 7 1  
Begostar* 4 26,5  Metalor  1  
IPS d.SIGN 98 4    Orplid EH 1  
Esteticor Avenir* 4 2,4  Sjödings B  1  
Protor 3* 4  4,0  Sjödings Bio 86 1  
Bio PontoStar 4    Sjödings M-3* 1   8,8
Sjödings C3* 3  3,5  Sjödings U 1  
BioOcclus 4 3    Sjöding D* 1    5,9
Lodestar* 2 38,5  Bego Bio 2001 1  
Degussa C 2   Bego NF 1  
Implantalloy 1 2    Aurocast 3* 1   2,5
Keramit Bio LF 2       

Taulukko 1. Jalot valuseokset (*-merkityt sisältävät palladiumia) 

  

Kauppanimi  Maininta

Bego Wironium Plus  23
Remanium GM 800  17
Bego Wironium extrahart  10
Bego Wironit 6
Remanium 380 GM 6
Dentaurus Remanium 5
Brealloy F 400  3
Wironit LA (2) 2
Bego Wirobond C  1
Brealloy C+B 270  1
Dentorium  1
Heranium NF  1
Micronium Exclusiv  1
Nobilium  1
Wirobond C  1
Wironit Plus  1
Vitallium 2000  1
Vitallium 2000+  1

Taulukko 2. Epäjalot valuseokset 
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utkimus.on.vain.suuntaa.antava..Todelliset.mää-
rät.Suomessa.käytettävistä.seoksista.on.saata-
villa.vain. jälleenmyyjiltä..Jälleenmyyjät.eivät.niitä.
kuitenkaan. liikesalaisuuteen.vetoamalla. julkaise..
Suomen.hammasteknisten.seosten.myyntimäärä.

on.noin.130.-.150.kg./.vuosi.(arvio)..Siitä.palladiumia.sisäl-
tävien.seosten.määrä.todennäköisesti.yli.50.%.

Päällepoltto-.ja.valuseosten.valinnassa.hammaslabora-
torio.tukeutuu.pääsääntöisesti.kollegojen.ja.jälleenmyyjien.
antamaan.informaatioon..Mikäli.seoksen.käytössä.tai.omi-
naisuuksissa.esiintyy.ongelmia,.niistä.leviää.tieto.kentällä.
erittäin.nopeasti.

Tästä.johtuen.hammaslaboratorioissa.käytettävät.seok-
set.ovat.käyttöominaisuuksiltaan.erittäin.hyvin.tunnettuja..
Jalot.metalliseokset.ovat.liian.kallis.materiaaliryhmä.kokei-
lujen.tekemiseen..

Hammaslaboratorion.velvollisuutena.on.tuntea.käytössä.
olevien.materiaalien.ominaisuudet.ja.mahdolliset.terveys-
vaikutukset..CE.-merkintä.on.laboratoriolle/jälleenmyyjälle.
tae.kyseisen.materiaalin.soveltuvuudesta.siihen.käyttötar-
koitukseen. johon.se.on. tarkoitettu.. ISO.standardi.mää-
rittelee.myös.erittäin. tarkasti.mitä. vaatimuksia.seoksen.
on.täytettävä.ennenkuin.sitä.voidaan.kutsua.esim..päälle-
polttoseokseksi..Toinen.luokituslaitos.on.NIOM..Jokainen.
tunnettu.seoksen.valmistaja.hankkii.seoksilleen.myös.ns.
Biosertifikaatit..Oli.kyseessä.jalo-.tai.epäjalot.seokset..

Mikäli. seoksella.on.nämä.merkinnät. ja.sertifikaatit.on.
hammaslaboratorio.varmasti.valinnut.seoksen.josta.tarvitta-
essa.löytyy.informaatiota.ja.tutkimustuloksia..Mihin.muuhun.
tietoon.hammaslaboratorio.voi.tukeutua?

Hammasteknisissä.päällepolttoseoksissa.on. jo.60-. lu-
vun.loppupuolelta.asti.käytetty.palladiumia..Mahdollisista.
allergisista.reaktioista.ollaan.tietoisia..Käyttömäärään.suh-
teutettuna.allergiariski.on.kuitenkin.erittäin.pieni..Suurin.
osa.suomessa.myytävistä.päällepolttoseoksista.sisältää.
palladiumia..Vain.ns.Bio.-seokset.ja.suurin.osa.perinteisistä.
valukultaseoksista.ovat.palladiumvapaita.

Merkittävimmät. tekijät.palladiumia.sisältävien.seosten.
käyttämiseen.ovat.käytön.helppous.ja.varmuus,.sekä.hinta...
Palladiumia.sisältävät.seokset.ovat.kevyempiä.ja.halvempia.
kuin.ns.Bio.-seokset..Hintakysymyksen.yleensä.ratkaisee.
hammaslääkäri..Bio.-seokset.ovat.noin.30%.kalliimpia.kuin.
palladiumia.sisältävät.seokset..Kustannustekijä,.erityisesti.
pitkissä.ja.raskaissa.silloissa,.on.merkittävä..Tällöin.valitaan.
yleensä.potilaan.kannalta.halvempi.vaihtoehto.

Kaikki.implanttivalmistajien.päällevalettavat.kultasylinterit.
on.tehty.oksidoitumattomista..(NoOx).seoksista..Nämä.se-
okset.sisältävät.aina.palladiumia..Vaikka.hammaslaboratorio.
valaisi.implanttityöt.Bio.-seoksista,.siltarunko.silti.sisältäisi.
kultasylinterien.osalta.palladiumia..

Lopuksi.haluaisin.esittää.omia.näkemyksiä.tutkimuksessa.
esitettyihin.muutamaan.kysymykseen.

Seoksen.vaihto.on.hammaslaboratoriolle.aina.merkittävä.
taloudellinen.sijoitus..Tuttua.ja.turvallista.seosta.ei.vaihdeta.
helposti.toiseen.vaikka.sen.saisi.halvemmalla.kuin.nykyinen.
käytössä.oleva.seos..Seoksen.käytöstä.saadut.kokemukset.
(istuvuus,. työstö,.keramian.polttoominaisuudet).painavat.
vaakakupissa.huomattavasti.enemmän.kuin.mahdollinen.
taloudellinen.säästö..Hammaslaboratorio.ei. juokse. tarjo-
usten.perässä.seosta.valittaessa.

Pitkäaikaisseuranta.ei.ole.hammaslaboratoriolle.mahdol-
lista..Seuranta.kuuluu.potilasta.hoitavalle.hammaslääkärille..
Toisaalta,.jos.seos.alkaa.yllättäen.aiheuttaa.ongelmia.esim.
allergisina.reaktioina,.hammaslääkäri.ottaa.ensimmäisenä.
yhteyttä.hammaslaboratorioon.ja.selvittää.mistä.seoksesta.
proteettinen.työ.on.tehty..Pakollisen.dokumentoinnin.joh-
dosta,.hammaslaboratoriolla.on. tiedot.kyseisen.potilaan.
hammastekniseen.työhön.käytetyistä.materiaaleista.

Ongelmat..keramian.ja.päällepolttoseoksen.yhteensopi-
vuudesta.näkyvät.yleensä.jo.hammasteknikon.työpöydällä..
Jos.seoksen.ja.keramian.yhteensopivuudessa.on.ongelmia,.
seos.vaihtuu.hyvin.nopeasti.toiseksi.

Implanttien.irtoaminen.rungossa.olevista.jännityksistä.joh-
tuen.ei.liity.seoksen.koostumukseen..Jos.implanttisillan.run-
ko.ei.istu.työmallilla.ongelma.on.valutekninen.(valumassan.
laajentuma,.valumenetelmä,.kanavointi)..Runko.joka.valun.
jälkeen.ei.istu.työmallilla.on.joko.juottamalla.tai.hitsaamalla.
saatava.passiivisesti. istuvaksi..Jännitykset.suussa.voivat.
johtua.myös.jäljennösvirheestä..Työ.istuu.mallilla,.mutta.ei.
suussa.

Jos. hammaslääkäriä. ja. hammasteknikkoa. epäilyttää.
palladiumia. sisältävien. seosten. käyttö,. on. markkinoilla.
vaihtoehtoja.niiden.korvaamiseksi..Palladium.vapaat.Bio.
-seokset.ja.kokokeraamiset.materiaalit..Prässäyskeramiat,.
alumiinioksidirungot. ja. zirkoniarungot..Nykyisistä.keraa-
misista.materiaaleista.voidaan.valmistaa. jo.käytännössä.
lähes.kaikki.kruunu-. ja.siltarakenteet.. Implanttiprotetiikka.
mukaanlukien.

Toimituksen.kommentti.

T
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Procera.tuoteperhe.laajenee
Nobel Biocare esittelee koko leuan pituiset Procera Implant Bridge Zirconia- ja Procera 
Bridge Zirconia -sillat (enimmäiskoko 60 x 30 mm  korkeus).

Molemmat sillat on valmistettu yhdestä zirkoniapalasta, mikä takaa pintojen virheet-
tömyyden, erinomaisen istuvuuden ja 1200 MPa taivutuslujuuden.

Procera Implant Bridge on ainoa implanttiasennuksena saatava ruuvikiinnitteinen täysk-
eraaminen CAD/CAM -silta osittain ja täysin hampaattomille potilaille. Procera Bridge 
Zirconia voidaan mikä säästää kallista hoitoaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.nobelbiocare.com
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N:o 2 1954 

Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on.juttusarja,.jossa.julkaisemme..
.Hammasteknikko-lehdessä.ilmestyneitä.
artikkeleita.50.vuoden.takaa.

Toimitus

Järkiperäistä laboratorionpitoa  
e henkilöt, joilla on laboratorionpidosta pitkäaikaiset koke-
mukset, ovat hyvin selvillä tulevasta toiminnasta tehtävien 
tarkkojen laskelmien välttämättömyydestä oman laborato-
rion perustamista suunniteltaessa, jotta hyvä tulos voitaisi 
saavuttaa. Olemme kaikki: enemmän tai vähemmän tapo-

jemme orjia, ja tavat voivat olla joko hyviä tai huonoja.
Siksi onkin syytä kysyä: »Oletteko loppuun ajatelleet toimintanne 

työsuunnitelman?» Lab. omistajat ovat hyvin harvoja poikkeuksia 
lukuunottamatta aloittaneet uransa hammasteknikkoina. Se, joka on 
taitava ja valpas, ja jolla on työn arvostelukykyä, pitää pian labora-
torion perustamista mahdollisena. Monet taitavimmista teknikoista 
saavat kiittää hammaslääkäriä siitä, että ovat niin kriittisiä työssään. 
Silloin kun on työtä kylliksi pitämään yhden miehen jatkuvasti 
työssä, saattaa käydä niin, että teknikko alkaa laskea tekemiensä 
proteesien lukua ja sitä vastaavaa rahamäärää. Useimmat nykyi-
sistä lab. omistajista ovat luultavasti tehneet siten ja päättäneet itse 
perustaa laboratorion.

Yleensä pitää laboratoriota yksi tai useampi kyvykäs teknikko, 
jotka ovat pitäneet itseään kylliksi taitavina, kyetäkseen perustama-
an oman, lab:n. Tämä onkin hyvin usein ollut lab. perustettaessa 
ainoa suunnitelma. Teknikko ajattelee vain työn saamista ja sen 
suorittamista. Muinaiset työmenetelmät kelpaavat vielä tänäänkin, 
ja ennenkuin tästä ajattelemattomuudesta on päästy eroon, on lab:
n tason kohottamisella pienet mahdollisuudet. Se, joka perustaa 
yrityksen tietämättä miten edistyä, ei auta itseään eikä muita.

Äskenperustetun lab:n omistajalta tuskin riittää työajastaan 
menetelmien ajattelemiseen ja suunnittelemiseen aikaa voidakseen 
viedä yritystään eteenpäin, ja tulos on se, etta työ määrää häntä 
sen sijaan että hän määräisi työtä. Hän luulee esim. että kaikki 
työt maksetaan käteisellä, mutta huomaa pian olevansa pakoitettu 
myontämään luottoa. Jokaisen on huomioitava, että lab:n pito on 
melkoinen liikeyritys, ja että sitä pitää myös sellaisena hoitaa. Ilman 
kunnon suunnitelmaa osoittautuu pian mahdottomaksi hankkia 
perheen elatukseen tarvittavia välttämättömiä tuloja.

Laboratorion menestyksellinen pitäminen vaatii enemmän kuin 
teknillisen taidon. Monet parhaimmista teknikoista tulisivat epäon-
nistumaan liikemiehinä tai laboratorion johtajina. Toiselta puolen 
on moni menestyvimmistä lab. omistajista myös taitavia teknik-
koja. Jotta voitaisiin todella menestyksellisesti hoitaa laboratoriota, 

Dental laboratory Review’n artikkelista vapaasti mukaillut M.Närö.

vaaditaan teknillisen taitavuuden ja hyvän liikemiesjärjen yhdis-
telmää. Laskelmissa on otettava huomioon myös lab:n sijainti. Se 
voi määrätyissä tapauksissa merkitä paljon, toisissa ei mitään. Lab:t, 
jotka saavat työnsä kaupungista ja sen ympäristöstä, työskentelevät 
toisenlaisissa olosuhteissa kuin ne, jotka tekevät työtä saman talon 
hammaslääkäreille.

Pienen lab:n on huomioitava tilapäiset työt, kuten töitten vastaan-
ottaminen, puhelimen hoitaminen, asiakkaitten vastaanottaminen, 
laskujen kirjoittaminen ja niitten maksamisen tarkistaminen, koska 
nämä työt pienemmässä lab:ssa eivät anna täyttä työtä yhdelle henk-
ilölle, vaan lab. omistajan tai luotettavimman teknikon on otettava 
niihin menevä aika omasta tuottavasta työajastaan.

Joskus pari teknikkoa sopii yhteisen yrityksen perustamisesta 
ja voiton jakamisesta tasan. Toinen on proteesiteknikko, toinen 
valuspesialisti. Yritys menee aluksi hyvin, he ansaitsevat rahaa ja 
kukin ottaa oman osansa. Äkkiä pieneneekin toisen työmäärä ja 
sen haaran harjoittaja on ilman työtä joitakin aikoja. Sopimuksen 
mukaan hän vaatii kuitenkin puolet voitosta. Silloin kysyy toinen: 
»Miksi minun täytyy tehdä enin osa työstä ja ansaita siitä suhteel-
lisesti vähemmän?»

Tämä on vain yksi monista tilanteista, jotka voivat aiheuttaa 
kahnauksia kumppanusten kesken. Jos vain halutaan, ennen kuin 
lab. on perustettu, yhdessä pohtia tilanteita, joihin saatetaan joutua, 
pitäisi useimpien pulmien ratketa melko yksinkertaisesti. Tällöin 
tulee myös sopia siitä, miten lab:ta hoidetaan »ulospäin», tulee so-
pia suhtautumistavasta asiakkaisiin, keille ja miten luottoa voidaan 
antaa ja miten pitkälle.

Hinnat, jotka ovat melkoisen vaihtelevia, ovat aina olleet pul-
makysymyksiä lab. omistajille. Todellisuudessa ei ensi luokan 
työtätekevän teknikon tarvitse pelätä hintojen nostamista. On ole-
massa melko paljon taitavia hammaslääkäreitä, joskaan heitä ei aina 
ole helppo tavoittaa, jotka ennen kaikkea haluavat saada laatutyötä ja 
hyvän palvelun, ja jotka myös ovat halukkaita siitä maksamaan. Se, 
joka harjoittaa ammattiaan liian halvoin hinnoin on väärillä urilla.

Alhaiset hinnat merkitsevät tavallisesti anteeksipyyntöä huonon 
työn tai palvelun takia. Alhaisia hintoja pitävän täytyy jouduttaa työ-
tahtia ja su1kea si1mänsä valmista työtä tarkasteltaessa, ja sillä tavoin 
tehty työ koituu haitaksi sekä laboratoriolle että hammaslääkärille.

Lab:n täytyy voida varata aikaa kyetäkseen suorittamaan en-
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siluokkaisen työn, josta voi olla ylpeä ja josta myös voi saada kun-
non maksun. Tulkoon sitten tunnetuksi korkeista hinnoistaan, 
mutta samalla myös ensiluokkaisesti suoritetuista töistään. Lab. 
voittaa siitä aikaa myöten. Työ on sen arvoinen, miksi sen itse arvioi. 
Aina voi verrata työtään ja hintojaan toisten vastaaviin, ja mikäli 
silloin huomaa kykenevänsä tarjoamaan parempaa työtä ja palvelua 
kuin toiset, voi tavaran myydä arvoaan vastaavasta hinnasta. Mikäli 
huomaa jonkun määrätyn työn valmistuskustannusten nousevan 
myyntihintaa korkeammiksi, tulee tämän myyntihintaa nostaa. Jos 
kannattamattomien töitten määrä paisuu liian suureksi ei edullisen 
työn vastaanottamiseen jää tilaisuutta..

Lab. omistajan on aina syytä seurata tarkoin seudun ham-
maslääkäreiden lukumäärää, minkälaisia töitä he etupäässä tekevät, 
minkälaisia kilpailijoita on, ja miten monta hammaslääkäriä kykenee 
palvelemaan.

Sitten tulee kysymys tavasta, millä saavuttaa parhaat suhteet, 
miten paljon kykenee saavuttamaan henkilökohtaisella yhteydellä, 
painetuin mainoksin tai tilapäisin töin tehdäkseen itsensä tun-
netuksi.

On hyvä asettaa jokin tavoite ja säännöllisesti tarkistaa käykö 
kaikki suunnitelmien mukaan, vai onko syytä muuttuneiden olo-
suhteitten takia muuttaa niitä.

On aivan hyljättävä tapa ajatella, että kyllä kaikki suttaantuu ilman 
tässä selitettyä suunnitelmaa. Jos niin ajatellaan, pelataan uhkapeliä, 
panoksina asiakkaat. Se, jolla on jotakin myytävää tehköön sen tiet-
täväksi, sillä aina on joku toinen samalla asialla, ja sisukkain vetää 
pisimmän korren.

Mikä lienee syynä hammaslääkärin päätökseen valita toinen labo-
ratorio? Mitä minä voin tehdä, jotta saisin hänet asiakkaakseni? Mitä 
voin tehdä kyetäkseni pitämään nykyiset asiakkaani? Nämä ovat 
niitä kysymyksiä, jotka lab. omistajan aina tulee itselleen asettaa. 
Hänen täytyy olla valppaana ja vastaanottaa jokainen asiakas vielä 
ystävällisemmin kuin hänen kilpailijansa sen tekee.

Riippumatta siitä, mitä tämän hetken lab. omistaja yleensä tekee, 
tulee hänen ennen kaikkea olla itseään kohtaan kriitillinen ja hänen 
täytyy olla selvillä siitä miksi hän tekee sen ja sen. Hänen täytyy 
saada teknikkonsa kiinnostumaan oman työnsä arvostelusta ja siten 
säästää aikaa, materiaalia että rahaa. Kannattaa aina ajatella, suun-
nitella ja olla tietoinen siitä, miksi tekee juuri niin ja niin.

Valistus, suunnittelu, työvoima, materiaali ja työnjohdon taito 
kaikki nämä edistävät tuotantoa. Mutta ilman tuotantokykyänne 
osoittavan päiväkirjan pitoa on hyvin vaikeata olla selvillä siitä, 
miten paljon saatte päivittäin erilaisia töitä tehdä. Kirjanpito on 
välttämätöntä, mutta on muitakin kirjoitustöitä, jotka ovat vähintäin 
yhtä välttämättömiä halutessanne olla selvillä liikenne kyvystä. Jokai-
nen lab:oon tuleva työ tulisi varustaa tilaus- tai tuotantonumerolla. 
Tämä auttaa Teitä lajittelemaan. työn, seuraamaan sitä tuotantoluet-
telossa ja mikä vielä edullisempaa, osoittamaan Teille mitä mikin 
osasto tekee. Sellaisen luettelon pitäminen ei ole vaikeata ja se 
vaatii ainoastaan merkinnän työn tullessa ja sen valmistuttua. Mikäli 
joltakin asiakkaalta tulee useampia töitä tulee jokaisella olla oma nu-
meronsa. Luettelonne sarakkeiden luku riippuu siitä, miten laajasti 
haluatte työn yksityiskohdat jakaa, esim. A. Proteesit, B. Metallit-
yöt, C. Porsliinityöt. Päivittäin, viikottain tai kuukausittain tehdään 
jokaisesta sarakkeesta yhteenveto, joka sitten antaa yleiskäsityksen. 
Olettakaamme, että syyskuun aikana valmistitte 400 proteesia 22 
työpäivässä. Sanokaamme 6 miehen voimalla, jotka työskentelivät 
8 t. päivässä, tulee siitä 1.056 työtuntia, eli keskimäärin 2 t. 38 min. 
jokaista proteesia kohti. Mikäli työpalkaksi.

laskette 1.85 dollaria tulee jokainen proteesi maksamaan kes-
kimäärin 4.85 doll. Huomioikaa, ettei tähän hintaan ole laskettu 

materiaali- eikä muita kustannuksia. Tällä tavoin saatte varmasti 
laskea yrityksenne kannattavaisuuden. Voitte myös laskea jokai-
sen työvaiheen kustannukset ja samalla havaita minkäsuuruiseksi 
työ on hinnoitettava, jotta yritys tuottaisi voittoa. Saatuanne nämä 
tosiseikat tietoonne, tiedätte myös pitääkö Teidän voimaperäistää 
tuotantoa ja millä osastolla se on välttämätöntä. Tiedätte täten myös 
onko yritys laskusuunnassa tai polkeeko paikallaan. Pääkirjanne 
voi antaa Teille pinnallisen kuvan yrityksestänne, mutta päiväkirja 
on korvaamaton selvitellessänne jonkun osaston epäonnistumista. 
Tämän päiväkirjan tai taulukon avulla voitte nähdä miten monta 
työtä tai työnyksikköä voitte keskimäärin päivittäin valmistaa. Silloin 
voitte myös ilmoittaa asiakkaallenne, voidaanko heidän työnsä ot-
taa vastaan voidakseen valmistua määrättynä päivänä tarvitsematta 
siirtää yhden tai useampien vakituisten asiakkaitten töitä.

Luokaa itsellenne hyvä nimi luotettavuudessa, ei ainoastaan 
laatuun nähden, vaan myös hyvään palveluun nähden. Etsiessänne 
syitä asiakkaan itselleen saamaan johonkin pahaan tapaan, joudutte 
harmilliseen asemaan muitten asiakkaittenne ja oman henkilökun-
tanne suhteen. Kansan ostotapojen muuttaminen vie aina aikaa. 
Mikäli asiakas on tyytyväinen Teihin, ei hän vaihda laboratoriota.

Jos liikkeenne menestyy huonosti on seurauksena paljon huolia. 
Johtuuko se puutteellisesta ammattitaidosta, vai onko joku vienyt 
asiakkaitanne. Mitä minä tilanteelle tekisin, kysytte? Laboratorion 
pidolla on nousu- ja laskusuuntansa, kuten kaikella muullakin lii-
iketoiminnalla. Korot, palkat, puh. maksut, verot näyttävät kaikki 
suuremmilta, sillä huolimatta pienestä liikevaihdosta pysyvät nämä 
menot entisellään.

Tarkastelkaa tilejänne ja Te huomaatte osan asiakkaistanne lähet-
tävän Teille kaikki työnsä, toisten lähettäessä vain osan. Tätä seikkaa 
kannattaa seurata ja koettaa laajentaa palveluaan määrättyjen yksi-
tyiskohtien suhteen ja siten lisätä kokonaismyyntiä.

Huonojen aikojen tullessa on hammaslääkäreillä parempaa aikaa 
tavatakseen Teidät laboratorion toiminnasta keskustellakseen. Käyt-
täkää tämä aika tarkoin hyväksenne tekemällä liikematkoja ham-
maslääkäreiden luo. Huonoina aikoina on tavallisesti moni asiakas 
Teille velkaa huomattavia summia. Te olette antanut heille hyvä-
nuskoisesti laajaa luottoa ja Teillä on täysi oikeus kysellä rahojanne. 
Teillä on maksunne, palkat ja verot maksettavananne ja tämä Teidän 
on velalliselle selvitettävä. Mikäli ette itse kykene maksamaan, on 
oma luottonne vaarassa. Olette myös huomannut rahojen niukkuu-
den verosmaksu- ja loma-aikoina sekä joulun tienoilla. Kerta ker-
ralta on tämä juuri syynä siihen, ettei Teille makseta. Teidän on 
toimittava ennen tällaisten esteitten ilmaantumista.

Miten pitkä aika onkaan laboratorionne viimeisestä suursiivouk-
sesta? Hiljaisina aikoina voitte henkilökuntaanne apuna käyttäen 
siivota perusteellisesti laboratorion. Henkilökunta on ylpeä osu-
udestaan laboratorion siisteyteen. Likainen ja huono työpaikka 
vaikuttaa haitallisesti suoritettavaan työhön.

Kykeneekö teknikkomme jollakin osastolla ojentamaan auttavan 
käden silloin, kun joku toinen osasto kärsii työvoimapulaa lomien 
tai sairauden takia. On hyvä pitää palveluksessaan teknikkoja, jotka 
ovat saaneet edes auttavan koulutuksen jollakin toisellakin kuin 
omalla erikoisalallaan.

Artikkelissamme menestyksen tiestä olemme osoittaneet monia 
seikkoja, joista luulemme olevan Teille hyötyä yrittäessänne kehittää 
laboratorionne kannattavaisuutta. Kokeilkaa joitakin ehdotuksista-
mme ja tulette huomaamaan, että on paljon sellaista, mitä ette ole 
tehnyt onnistuaksenne paremmin. Olkoon onni Teille myötä.
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SEURAN JÄSENET ILMOITTAVAT

JäSENET.ILMOITTAVAT.on.Suomen.Hammasteknikkoseuran.jäsenille.tarkoitettu.ilmainen.ilmoi-
tuspalsta..Ilmoitukset.julkaistaan.seuran.www-sivuilla.osoitteessa.www.hammasteknikko.fi.sekä.
tilan.salliessa.myös.Hammasteknikko-lehdessä.rivi-ilmoituksina.
.
Lähetä.ilmoituksesi.sähköpostilla.osoitteeseen:
sastsk@nettilinja.fi.tai.postikortilla.osoitteeseen:.
Suomen.Hammasteknikkoseura.ry,.
Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki..
Laita.otsikoksi.JäSENILMOITUS.ja.muista.merkitä.myös.jättöpäivä.ja.yhteystietosi.

..................................................................
MYYDääN
..................................................................
-Pos.uuni.Vita.vacumat.30
-omega.50g.massat
puh.no:.040-5505780.Markku.Järventie
..................................................................
-.Silfradentin.kipsitahko..Tahkossa.uudehko.kivi.
-.Rotojetin.valulinko..Pöytämallinen,.kooltaan.noin.80.x.
80.cm...Siisti,.ehjä.ja.todella.hyvässä.kunnossa..Muuta-
ma.uusi.deegeli.mukaan.
-.Vitan.Omega.900.posliinit..Setissä.mukana.sekä.täysiä.
että.vajaita.purkkeja,.myös.tehoste.massoja....
Koneet.ja.posliinit.olleet.käytössä.”yhden.naisen.protee-
sipajassa”..vuodesta.1999.alkaen.
Yhteydenotto:
Kirsident.Oy
050.303.0871
rintamaki.kirsi@netikka.fi
..................................................................
Hyviä.edullisesti.käytettyjä.koneita.hammaslaboratorion:
-.Finndent.4500.tuoli. (tuolissa. lähes..uusi.nahkapinta)ja.
siemensin.valo
-Kipsitahko.timanttilaikalla
-Kipsivibraattori.mitat.22x22cm
-Vacuumisekoitin,.seinäkiinnytys,.kolme.sekoituskuppia,.
eri.kokoisia
-Jynssi,.2-nopeuksinen.1500rpm/3000rpm
-Hydraulinen.prässi,3.kyvettiä.max..puristusvoima.15200.
kg.=.400kg/cm.
-kultavaaka,.tarkka
Kaikki.laitteet.on.toimivia.ja.hyviä,.ostettu.vuonna.1997,.
paitsi.tuoli.on
hieman.vanhempi..Voin.lähettää.laitteista.kuvia.maililla.
OTA.YHTEYTTä.eht.Pentti.J..Tahvanainen
puh.0400-475627
Hammasforum.Oy.,.Torikatu.6-8.Lt.2
05800.Hyvinkää
E-mail.hammas.forum@fonet.fi
..................................................................
Luovun.EHT-vastaanotosta.ja.laboratoriosta
Hgin.Kampissa.(Lönnrotinkatu.17.B)
Toiminut.40.vuotta.
Yhteydenotot.:.Yrjö.Hasanen..040-5159.364
..................................................................

Bego.Infratherm.-esilämmitysuuni.
Keskipakolinko.Degussa,.sininen.klassikko.
Biodent.Optipol.painekattila
Laitteet.ovat.erittäin.hyväkuntoisia.ja.vähän.käytettyjä..
Tiedustelut:.Vantaan.kaupunki,.Timo.Pönni.
Puh..09.8393.5284

..................................................................
OSTETAAN
..................................................................
Ostetaan.hyväkuntoinen.mallinastojen.porauslaite,.Pin-
dex.tms.
Hammaslaboratorio.Karihammas.Oy,.09.5418877

..................................................................
OSTAN.AKRYLLIN.TYÖSTÖÖN.SOVELTUVIA.LAITTEITA.
JA.TYÖKALUJA..OLEN.ERITYISEN.KIINNOSTUNUT.PER-
FORM.SYSTEEMISTä.
YHTEYDENOTOT.050-5930199

..................................................................
PALVELUKSEEN.HALUTAAN
..................................................................
Hammastarvikeliike.Lifco.Dental.Prime.Oy.etsii.hammas-
teknikkoa.tai.–laboranttia.myyntitehtäviin.
Toimipaikka.sijaitsee.Lahdentien.ja.Kehä.III:n.liittymässä.
(Ikean.takana),.osoitteessa.Porttikaari.20,.01200.Vantaa.
Ota.uusi.haaste.vastaan.ja.tule.rakentamaan.kanssam-
me.uutta.hammashoidon.tavarataloa!
Lisätietoja:.Tiina.Rinteenpää.p.040-50.292.46.tai.tiina.
rinteenpaa@dental-prime.fi
..................................................................
Vakituiseen.työsuhteeseen.hammasteknikko..Hyvä.palk-
kaus.ja.henkilökuntaedut,
viihtyisä.ja.toimiva.työympäristö.
Tervetuloa.töihin.ja.elämään.Heinolaan.
Heinolan.Hammas.ky,.tiedustelut.hhammas.munne@
gmail.com
Ilm.jät..25.1.07
..................................................................
Hammaslaboratorio.Oulun.Uusihammas.Oy.hakeen.pal-
velukseensa.Hammasteknikkoa,.Hammaslaboranttia. ja.
Hammastyöntekijää,.tarjolla.kaikkia.alan.töitä.
Lisätietoja.p..08-3114444/.Kai.Ilkka
..................................................................



F I R S T  I S  Q U A L I T Y

Ei ole koskaan ollut näin helppoa
saavuttaa luonnollista

kauneutta: Initial GC: Itä

Monikäyttöinen keramiajärjestelmä kaikkiin indikaatioihin:
6 keramialinjaa kaikille metalli- ja kokokeramioille.

GC EUROPE  N.V.
Finnish and Baltic States Office
Vanha Hommaksentie 11B
FIN – 02430 Masala
Tel. +358.9.221.82.59
Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com

www.gcinitial.gceurope.com
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KURSSIT.JA.TAPAHTUMAT.KEVääLLä.2007

KURSSEJA HAMMASLÄÄKÄREILLE / HAMMASTEKNIKOILLE
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com

LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa?
Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät alihankintaa,
STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa
Lisätiedot: Kari Syrjänen, puh. 0500-458444,  kari@finntitan.com 

VITA VM9-KURSSI
Työkurssi zirkoniumoksidirungon työstämisestä ja kerrostamisesta VITA VM9-posliinilla. 
Kurssilla mahdollisuus käyttää omia runkoja tai ostaa runko kurssin järjestäjältä. 
Kurssi soveltuu kerrostustekniikan yhteneväisyyden vuoksi myös VM7- tai VM13-posliineiden käyttäjille tai niistä kiinnostuneille. 
Aika: tammi-helmikuu 2007 (aika tarkentuu myöhemmin), 2 pv 
Paikka: Plandent Oy, Helsinki 
Kurssin vetäjä: HTM Mikko Kääriäinen 
Lisätietoja: Leena Fredriksson, puh. 020 7795 264 tai leena.fredriksson@plandent.com

HAMMASTEKNIKOIDEN MASTER -KURSSI
Paikka: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki
Aika: 9. – 10.3.2007
Ohjaaja: CDT Marc Sommer, Sveitsi
Luennoitsija: EHL Pauli Varpavaara
Lisätietoja: Straumann / Pauliina Riuttamäki,puh. 0400 – 20 66 88
Hinta: 445 € + alv. 22%

Hammasteknikoille suunnatulla kaksipäiväisellä Master –kurssilla käsitellään implantologiaan liittyviä proteettisia ratkaisuja. Master –kurssi 
antaa hammasteknikoille tietoa implantologiassa tapahtuneesta kehityksestä (implanttityöt), suunnittelutaidoista ja uusimpien jatkeiden 
käytöstä. Kurssi on luento- ja työkurssi, jonka aikana tehdään kruunu- ja siltatyö.

Hammasteknikoiden Master –kurssilla käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia:
- Esteettisen lopputuloksen saavuttaminen hyvän suunnittelun avulla
- Proteettisten ratkaisujen suunnittelu
- Hands on – työharjoittelu, jossa tehdään sementoitu silta käyttäen burnout – osia (RN,WN) ja kruunu WN-ruuvikkiinnitteisellä synOc-
ta-kultakapalla. Työskentely Narrow Neck –komponenteilla ja ruuvikiinnitteisellä RN 1,5 –kiinnikejatkeella.

Protetiikan erikoishammaslääkäri Pauli Varpavaara luennoi hammasteknikon / hammaslääkärin proteettisista ongelmatapauksista imp-
lantologiassa. - IMPLANTTIPROTETIIKKA HELPPOA – JOSKUS MAHDOTONTA

TUOTEINFO HAMMASLABORATORIOILLE
Mikko Lindfors kertoo IvoclarVivadentin tuoteuutuuksista. Tilaisuuden aiheena mm.
Zr-keramia, CAD/CAM ja prässäystekniikan uudet mahdollisuudet.
Esillä myös akryylit, hampaat ja Williams-metallit. Hyödynnä samalla tilaisuuden huipputarjoukset!

15.3.2007 Turku, kello 18–19.30 Oriola Oy, Linnankatu 3 a B, Turku
17.4.2007 Espoo, kello 18–19.30 Oriola Oy, Orionintie 5, Espoo
18.4.2007 Lappeenranta, kello 18–19.30 Sokos Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta
24.4.2007 Vaasa, kello 18–19.30 Sokos Hotel Vaasa, Rewell Center 101, Vaasa
25.4.2007 Jyväskylä, kello 18–19.30 Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.

Ilmoittautuminen Sirkka-Liisa Pakola, puh. 010 428 8245 tai outi.leitto@oriola.com
tai mikko.lindfors@ivoclarvivadent.se, puh. 040 519 4141.
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Jos.haluat.koulutustapahtumasi.tälle.ilmaiselle.palstalle,.ota.yhteyttä:.
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi 

KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

GC INITIAL ZR HANDS-ON -PERUSKURSSI
16.3.2007 kello 9–16.30, Estech Oy,
Lapinlahdenkatu 7 C 18, Helsinki. Kurssin pitää Esko Kähkönen.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.3., puh. 050 429 5856, Paavo Kallio
tai Sirkka-Liisa Pakola, puh. 010 428 8245. 

IDS – KÖLN
20.3 – 24.3 2007

IDS-UUTUUKSIA IVOCLARVIVADENTILTA
30.3.2007 kello 18–19.30 Sokos Hotelli Tahkovuori, Nilsiä
HTM Seppo Kärkkäinen kertoo kokemuksiaan kokokeraamisesta E.max-systeemistä.
Tilaisuus pidetään Tahkolla Hammasteknikkojen talvipäivien yhteydessä. Ilmoittaudu pian, koska paikkoja rajoitetusti. 
Ilmoittautuminen Sirkka-Liisa Pakola, puh. 010 428 8245 tai outi.leitto@oriola.com, mikko.lindfors@ivoclarvivadent.se puh. 040 
519 4141

TAHKON TALVIPÄIVÄT / SHTS
Aika: 30.3-1.4.2007

Bussi Helsingistä Tahkolle pe 30.3 klo 15, paikkoja rajoitetusti!

TAHKO-LUENNOT LAUANTAINA 31.3-07
klo 10.00
- Cad Cam teknologia osana tämän päivän laboratorio työskentelyä. / Paavo Kallio, Oriola
- Straumann Cares abutments. / Petri Kalli, Straumann
klo 12.00
- Suomen hammasteknikkoseuran kevätkokous

Klo 19.00 Ruokailu viikinkien tapaan Ravintola Syvärin Kunkussa, lisätietoja http://www.syvarinkunkku.com/

Tiedustelut: Minna Harmanen puh. 050 5897003

ERIKOISHAMMASTEKNIKOIDEN SUURI KANSAINVÄLINEN TAPAHTUMA
08-12.05.-07
Word Symposium on Denturism and Dental Technology in  Nottingham
www.denturisum2007.com     symposium@dla.org.uk.
Ryhmämatkasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
Lisätietoja: Juha-Pekka Marjoranta    j-p.marjoranta@uusihammas.fi ? 050 4060351
Tuula Mohtaschemi  ukihammas@uusikaupunki.fi ? 050 4366640

KURSSIT.JA.TAPAHTUMAT.KEVääLLä.2007
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Erikoishammasteknikon.tiedotussivutErikoishammasteknikon.tiedotussivut

60 vuotta
And.Ahti.Eht....................9.1.2007........
Karvinen.Osmo.Eht........12.3.2007
Asposalo.Kari.Eht........19.4.2007
Laakso.Pentti.Eht.........21.4.2007

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Olympiastadion.
A.-.rappu
00250.Helsinki
Puh..09-.1496306
Fax..09-.1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

JÄSENPALVELUTUOTTEET..
NUMEROSTA 
050-406 8853. 

    
MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA 
JA POSTITTAA TILAUKSET. 

EHT:liiton syyskokouksessa 17.11.2006. valittiin vuoden erikoishammasteknikoksi Eero 
Rissanen Kuopiosta. Valinta tapahtui jäsenille jaetun kyselyn perusteella. Lindgvistin Jukka 
ja Pirkko Romppanen saivat arvoisensa manttelinperijän.
Eero on valmistunut hammasteknikoksi 1969 ja erikoishammasteknikoksi 1979 ja ham-
masteknikkomestariksi 1983. Hänen työnkuvaansa on kuulunut viisi yritystä, joissa hän 
on ollut osakkaana tai perustamassa niitä. Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen 
palveluksessa meni vuodet 78-81.
 

Vuoden.2006.EHT Teksti,.kuvat:
Terho.Parikka.

Herrasmies ehtii toki harrastaakkin. Melonta, golf  ja jazz vievät liikenevän va-
paa-ajan. Eero oli mökillään Espanjassa kun kiertopalkinto piti syyskokouksen 
yhteydessä luovuttaa hänelle. Niinpä päätimme siirtää luovutuksen tapahtuvaksi 
Hämeenlinnan 10.2.2007 EHT: liiton liittokokouksen yhteyteen.
 
Samassa yhteydessä luovutettiin Jorma Loppukaarteelle kunniakirja ja pinssi 
hänen persoonallisesta tavasta tuoda erikoishammasteknikon ammattitaitoa esille.
Tänä vuonna valitaan neljäs kunniakas seuraaja tähän joukkoon. Samalla kun se tuo 
kunniaa saajalleen, se myös nostaa erikoishammasteknikon ammatin arvostusta ja 
esilläoloa. Vastaa siis kyselyyn.

.

.
70 vuotta
Laine.Markku..Eht........12.4.2007
.
80 vuotta
Riikonen.Kauko.Eht....28.2.2007
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IvoclarVivadent ja Oriola Oy:n hammashoito lahjoittivat helmikuun alussa 1500 sarjaa akryylihampaita Helsingin ammattikorkeakoulun 
hammastekniikan opiskelijoille harjoitustöitä varten. Lahjoituksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia ammatillisten 
taitojen kehittämiseksi.

Lahjoituksen otti vastaan opiskelija Natalia Ukkonen (kesk. oikealla) ja koulutuspäällikkö Kari Markkanen (oik.) Helsingin ammattikorkea-
koulusta. Hammaslahjoituksen luovuttivat tuotespesialisti Mikko Lindfors IvoclarVivadentilta (vas.) ja aluepäällikkö Outi Leitto Oriolasta.

Hammaslahjoitus.hammastekniikan.opiskelijoille

Hammasteknikoiden koulutus- ja julkaisutoimin-

nan ideariihipalaverissa oli edustettuna jälleen koko 

hammaskenttä.  

Hammasteknikkolehden sekä koulutustoiminnan kehityskokoukses-
sa oli paikalla jälleen laaja kirjo alallamme toimivia asiantuntijoita. 
Järjestyksessä toista koko järjestökentän edustamaa HT- 
lehden sekä koulutustoiminnan kehittelylauantaita vietet-
tiin 24.2. 2007 Hammasväline / Oriolan tiloissa. Paikalla 
ideoimassa olivat EHT- Liitosta Terho Parikka sekä Tuula 
Mohtaschemi. 

Hammasteknikkoseuran ideoijina toimivat päätoimittaja 
Anders Wollstén, Juha Tamminen, Kirsi Ehoniemi, Piia 
Rauhamäki, Esko Kähkönen ja Ilkka Tuominen. Opiske-
lijoiden näkökantaa saatiin Sauli Lahtiselta, joka on juuri 
valittu SHtS ry: n hallituksen opiskelijajäseneksi.

Ideointipäivä aloitettiin Oriolan tarjoamalla lounaalla, ja 
ruokailun jälkeen polkaistiin ideariihi käyntiin. 

Jälleen saatin runsaasti ideoita tulevia koulutustapahtumia 
varten, sekä HT- lehden osalta artikkeliaiheita ja -kirjoit-
tajia.

Kiitokset kaikille osallistujille oivallisista ideoista ja yhteen hii-
len puhaltamisen hengestä, kiitos myös Oriolalle ja Outi Leitolle, 
emännällemme, tarjoiluista ja mainioista kokoustiloista.

Hauskaa kevättä ideointiriihiläisille sekä kaikille SEURALAI-
SILLE.

T. SHtS ry.n puheenjohtaja Ilkka Tuominen

Hammasteknisen.alan.ideariihi
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ammaslaboratorioliiton ja Erikois-
hammasteknikkoliiton yhdessä 
järjestämät hammastekniikkapäivät 
järjestettiin lauantaina ja sunnuntai-
na 10. – 11. helmikuuta Hämeenlin-

nassa hotelli Aulangolla. Kaiken kaikkiaan 
kummankin yhdistyksen jäseniä oli saapunut 
kiitettävästi joka puolelta Suomea yhteensä 
noin 70. Lisäksi ulkomaalaisvahvistuksena 
oli paikalla Ruotsin hammaslaboratoriolii-
ton puheenjohtaja Bo Ekberg ja Norjan 
hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja 
Nils Christian Rieber-Mohn. 

Lauantaina ohjelma alkoi aamukymme-
neltä kireän pakkasen saattelemana kahvilla 
ja näyttelyyn tutustumisella. Näytteilleaset-
tajia oli paikalle saapunut kaksitoista, mikä 
mahdollisti monipuolisen näyttelyn. 

Lauantaina luennot alkoivat yhdeltätoista 
ja ensimmäinen luennoitsija oli Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan isä Mitro. Isä 
Mitron luennon aiheena oli ”KIIREEN 
KIROT TYÖN ILOT”. Isä Mitro aloitti 
luentonsa varoittamalla meitä kuulijoita pa-
peista, koska he ovat petollisia. Tällä hän 
tarkoitti sitä, että hän itse varoittaa kiireestä, 
joka on synneistä suurin, mutta elää kui-
tenkin itse kiireen keskellä. Koska kiire on 
synneistä suurin, tulee sitä vastaan taistella, 
lisäksi kiire tuo kiitollisuuden tilalle kylty-
mättömyyden. Isä Mitro kritisoi luennos-
saan nykypäivänä työn saaneen liian suuren 
osan meidän elämässä. Osittain syynä on 
suomalaisten tunnollisuus. Me puhumme 

H

Hammastekniikkapäivät.
Aulangolla.10.-11.2.2007

kuvat:.Terho.Parikka.teksti:.Markku.Annaniemi,.J-P.Marjoranta

työelämästä ja talouselämästä, ihan niin kuin 
niillä olisi oma elämä. Isä Mitron mukaan 
meidän pitäisi puhua enemmän elämän-
työstä ja elämäntaloudesta, koska elämä 
itsessään on työtä. Hän kritisoi myös mm. 
termejä työhyvinvointi, työterveydenhuol-
to ja työsuojelu, onko niissä kysymys työn 
hyvinvoinnista, suojelusta ja terveydenhuol-
losta vai työntekijän? Isä Mitron mukaan, 
kun työ on mielekästä se saa tekijänsäkin 
voimaan hyvin ja että ketään ei voi pakot-
taa voimaan hyvin vaan jokaisen tulisi itse 
oivaltaa mitä hyvinvointi itselle tarkoittaa. 
Samoin hän piti tärkeänä kriisin ja skan-
daalin sietokyvyn lisäämistä, sillä elämähän 
on yhtä suurta kriisiä alusta loppuun ja että 
kuolema ei vaadi yritystä vaan tulee tilaa-
matta. Turhantärkeyden taakkaa tulisi pys-
tyä keventämään, sillä nyky-yhteiskunnassa 
asioita otetaan liian tärkeästi ja järkevästi ja 
viisaasti. Isä Mitron mukaan perusjärjettö-
myys tulisi hyväksyä ja muistaa että vaikei-
siin kysymyksiin on yleensä yksinkertaiset 
vastaukset. Näitä ja monia muita mietteitä 
saimme kuulla Isä Mitron luennolla mie-
lenkiintoisesti yhdistettynä elävän elämän 
esimerkkeihin.      

Lounaan ja näyttelyyn tutustumisen jäl-
keen ohjelma jatkui Miitta Nordenswanin 
luennolla ”TYÖERGONOMIA”. Miitta 
on hämeenlinnalainen fysioterapeutti, joka 
on käynyt hammaslaboratorioissa opasta-
massa oikeiden työasentojen löytämisessä 
ja työpisteiden kehittämisessä. Miitta piti 
hyvän luennon, jossa muistutti miten pie-

nin vinkein työpisteistä ja asennoista saa 
ergonomisesti paremman. Erityisesti kan-
nattaa kiinnittää huomiota selän asentoon, 
valaistukseen ja siihen, että saa kyynärpäät 
tuettua joko pöytään tai tuolin käsinojiin. 
Lisäksi Miitta korosti taukojumpan ja ve-
nyttelyn tärkeyttä.       

Reilun kahvipaussin jälkeen ohjelma eriy-
tyi ja liittojen puheenjohtajat Tuominen ja 
Marjoranta pitivät omat puheenjohtajan-
tuntinsa. Puheenjohtajien tuntien jälkeen 
jatkettiin luontevasti Hammaslaboratorio-
liiton vuosikokouksella ja Erikoishammas-
teknikkoliiton liittokokouksella. Virallisen 
ohjelman päätyttyä oli kokousväellä aikaa 
tutustua hotellin kylpyläosastoon ja muihin 
aktiviteetteihin ennen kello kahdeksaa alka-
nutta buffet-illallista.  

Sunnuntaina osallistujilla oli mahdollisuus 
valita seuratako kokopäivän kestänyttä Mar-
kus H. Korhosen luentoa ”ASIAKKAAN 
KOHTAAMINEN” vai norjalaisten Ole 
Petter Vågen ja Eirik Salvesenin ”FUTU-
RE OF IMPLANTS” luentoa aamupäivällä 
ja iltapäivällä ruotsalaisen Patric Freuden-
thalin luentoa ”DENTAL CERAMICS 
COMMUNICATION OF COLOUR”, 

Våge ja Salvesen ovat norjalainen työ-
pari, ensiksi mainittu hammasteknikko 
ja jälkimmäinen hammaslääkäri. Heidän 
esityksessään oli käytetty paljon hyödyksi 
nykytekniikkaa, se sisälsi filmiä, musiikkia 
ja paljon kuvia. Våge ja Salvesen korostivat 
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hammasteknikon ja hammaslääkärin yhteis-
työn merkitystä ja luento osoitti miten hyvä 
kommunikointi hammasteknikon ja ham-
maslääkärin välillä johtaa hyviin tuloksiin. 
Luennoitsijat korostivat, että yhteistyön 
kannalta on tärkeää, että hammasteknikko 
vierailee hammaslääkärin vastaanotolla ja 
päinvastoin, vaikka juuri sillä hetkellä ei tie-
naakaan rahaa yritykseensä. Lisäksi heidän 
mielestään on tärkeää, että myös potilaan ja 
hammasteknikon välille syntyy potilassuhde. 
Sillä Våge ja Salvesen kertoivat kokemuksis-
taan, että potilaan käyttäytyminen on usein 
rennompaa hammasteknikon seurassa kuin 
hammaslääkärin ja että hän kertoo yleensä 
hammasteknikolle vapautuneesti toiveistaan 
sekä peloistaan. Heidän mielestään työn 
lopputuloksen kannalta on ratkaisevaa, että 
potilaalle syntyy luottamuksellinen suhde 
koko hoitotiimiin. Luento oli rakennettu 
oikean potilastapauksen ympärille. Potilaal-
ta oli jouduttu poistamaan sairauden takia 
hampaat ja nyt hän halusi uuden implant-
tisillan vanhan kokoproteesin tilalle. Poti-
lastapaus käytiin läpi vastaanotoille tulosta 
siihen asti, kun potilas on saanut uuden 
implanttisillan käyttöönsä.

Myös Freudenthal korosti omassa lu-
ennossaan yhteistyötä hammasteknikon 
ja hammaslääkärin välillä, tosin hiukan eri 
näkökulmasta, olihan aiheena estetiikka ja 
posliinin värit. Mielenkiintoisesti hän toi 
esille minkälaisia hammaslääkärin ja poti-
laan toiveita hän on kohdannut työssään. 
Luennoitsija ei kainostellut esittää mielipi-
teitään esim. potilaasta joka haluaa yhtä val-
koiset hampaat kuin joillakin Hollywoodin 
megajulkkiksilla. Freundenthal itse suosii 
ratkaisua joka olisi mahdollisimman lähellä 

potilaan hampaan alkuperäistä väriä 
ja sellaista joka sopii potilaalle.  

Oululainen filosofian maisteri 
ja tapakulttuurin guru Markus H. 
Korhonen piti yleisöä kolme tuntia 
vireessä aiheella ” Asiakkaan kohtaa-
minen”. Kuulija sai paitsi ihailla lu-
ennoitsijan valtavaa asiantuntemusta 
ihmisen käyttäytymisen alalta myös 
haukkoa henkeään esityksen lumo-
avan eloisuuden takia. Osallistuva ja 
aktiivinen yleisö toi esimerkkejä ja 
kommentteja suoraan työelämästä. 
Luentoon liittyvää muistiota ja esim 
pukeutumiskoodiin liittyvää osio-
ta voi tilata sähköisessä muodossa 
osoitteesta:  info@uusihammas.fi  

Toista kertaa järjestettyjen Ham-
mastekniikkapäivien jälkeen jär-
jestäjien oli ilo todeta, että päivät 
kiinnostivat innokkaita osallistujia ja 
aktiivisia näytteilleasettajia, kiitokset 
heille osallistumisesta. Sanomattakin 
on selvää, että Hammastekniikkapäi-
vät järjestetään myös ensi vuonna, 
ajankohta on sama eli viikkoa ennen 
hiihtolomien alkua, merkitse siis 
ajankohta kalenteriisi jo nyt ja käytä 
arvokas jäsenenetusi hyödyksi!   

Fysioterapeutti Miitta Nordenswan luennoi työergo-
nomiasta. 

Norjalaiset poskiinigurut Ole Petter Vågen ja Eirik 
Salvesen.

Markus H. Korhosen luennoi ”asiakkaan kohtaami-
sesta”. 
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Bussi.Mikonkadun.tilausajopysäkiltä.Tahkolle.lähtee.perjantaina.30.3.klo.15.00.
palumatka.hotelli.Tahkovuoren.edestä.sunnuntaina1.4.klo.12.00

ULKOILUPÄIVIEN HINNASTO:
Bussikuljetus:.opiskelijat.20.euroa,.muut.30.euroa

tahkotiketti.
(Viikinki-ilta+luennot).
ennakkohinta.19.3.mennessä.75.euroa.
ja.20.3.jälkeen.95.euroa.

Tahkovuoren.Golfhuvilat.sijaitsevat.
n..500.metriä.hotellilta.ja.800.met-
riä.rinteistä..Seuralle.on.varattu.8.
kpl.4+2.hengen.huoneistoa.
-. 2. makuuhuonetta,. parvella. 2.
vuodetta
-. olohuone/keittiö,. pesuhuone,.
sauna,.WC
-.TV+.videot
-.takka
-.kuivauskaappi
-.liinavaatteet.ja.pyyhkeet

Keskusvaraamo.Tahkovuori
017-481.400
keskusvaraamo@tahko.com
www.tahko.com/online

Sokos.Hotel.Tahkovuori
017-.192.3000

Hotelli.Ukkotahko
0203.700.80

Tahkon.rinteet
017-.481.200

Lumi-.ja.rinneinfo
017-.481.201

Suksivuokraamo.SkiMac
017.-.464.8175

31.03-01.04.2006 Nilsiän Tahkovuorella
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Lisätietoja Juha Pentikäinen 050-413 6199 ja Minna Harmanen 050-589 7003

Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostitse minttu_harmanen@hotmail.com. 
Myös fax 09-436 2131 ja 
postitse SHtS Ry, Mannerheimintie 52 A 1, 00250 Helsinki.

OHjELMa LaUaNTaINa 31.3.2007

Hampaantekijöiden.
ulkoilu-.ja.koulutuspäivä

Luento klo 10.00
- Cad Cam teknologia osana laboratorio työskentelyä. 
/ Paavo Kallio, Oriola
- Straumann Cares abutments. / Petri Kalli, Straumann

Luento klo 12.00
- Suomen Hammasteknikkoseuran kevätkokous

Viikinki-ilta klo 19.00  
Ruokailu viikinkien tapaan Ravintola Syvärin Kunkussa, 
lisätietoja http://www.syvarinkunkku.com/
Tiedustelut: Minna Harmanen puh. 050-589 7003



RN / WN SYNOCTA GOLD ABUTMENT
Luotettavuutta yksiosaisella jatkeella 

     

Indikaatiot
Sementoitavat kruunut 
Ruuvikiinnitteiset kruunut 
Sementoitavat sillat 

Edut

Kultajatkeella voidaan korjata implanttien erisuuntaisuuksia ja valmistaa matalia 
kruunuja silloin, kun okklusaalista tilaa on vähän.
Voidaan muotoilla yksilöllisesti sopivaksi. Esimerkiksi sementoitavan kruunun se-
menttisauma saadaan subgingivaalisesti oikealle kohdalle. 
Ruuvikiinnitteinen kruunu kiinnitetään suoraan implanttiin 35 Ncm:n voimalla.

RN SYNOCTA GOLD ABUTMENT WN SYNOCTA GOLD ABUTMENT
Tuotenumero 048.642 Tuotenumero 048.644

Minimikorkeus määräytyy ruuvikannan ja sen päälle tarvittavan 0,3 mm lisävaran mukaan.  

Minimi- ja maksimimitat RN WN
Kokonaiskorkeus 6,4 mm 6,4 mm
Korkeus abutmentin olkapäältä 4,3 mm 4,2 mm
Maksimilyhennys 1,8 mm 1,8 mm
Minimikorkeus 2,5 mm 2,4 mm
Ero vs. synOcta 1,5 + kultasylinteri 1,8 mm 2,35 mm

Fredrikinkatu 48 A 7.krs, 
00100 Helsinki 
Tilauspalvelu puh. 09 - 694 2877 
Fax. 09 - 694 0695 
E-mail: info.fi@straumann.com 
www.straumann.com
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SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY 
   NIMI GSM E-MAIL TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Ilkka Tuominen  040 - 540 4880 ilkka.tuominen@kolumbus.fi       
Varapj. Teppo Kariluoto 040-588 1023  sastsk@nettilinja.fi Lehtitoimikunta, www 
   Jussi Karttunen 0400-595 559 jussi.karttunen@deco.inet.fi Koulutustoimikunta 
   Pia Rauhamäki 040-509 0217  sport10@luukku.com       
    Kirsi Ehoniemi 040-831 1375 kirsi.ehoniemi@dnainternet.net Koulutustoimikunta 
Opiskelijajäsen Sauli Lahtinen 050-414 0814 sauli.lahtinen@edu.stadia.fi Koulutustoimikunta 
Varajäsenet Jukka Salonen 050-594 3638 jukka.salonen@netsonic.fi  
   Hemmo Kurunmäki 049-163 562 hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi  
   Tapio Suonperä 044-325 4885 tapio.suonpera@stadia.fi Lehtitoimikunta 
HAMMASTEKNIKKO-LEHTI
Päätoimittaja Wollstén Anders 0500-683 928 anders.wollsten@kolumbus.fi Lehtitoimikunta 
   Pasi Alander 0400-690 916 pasi.alander@utu.fi Lehtitoimikunta
   Juhani Mäkelä 040-847 2073 jussi.makela@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
Taittaja Eero Mattila 0400-790 889 eero.mattila@nic.fi Lehtitoimikunta 
VIRKISTYSTOIMIKUNTA
   Minna Harmanen 050-589 7003 minttu_harmanen@hotmail.com Virkistystoimikunta
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen 050-371 1200 estech@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
   Juha Tamminen 040-767 1441 juha.tamminen@timoni.fi Koulutustoimkunta
   Juhani Mäkelä 040-847 2073 jussi.makela@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
   Marko Puro 045-1207835 marko.puro@edu.stadia.fi koulutustoimikunta
Sihteeri Juha Pentikäinen      050-413 6199      teejii-tuloste@kolumbus.fi 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY 
   NIMI GSM E-MAIL TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  J-P Marjoranta  044-556 6010 j-p.marjoranta@uusihammas.fi      Kansainvälinen toiminta
Toiminnanjohtaja Tuula Mohtaschemi 050-436 6640 ukihammas@uusikaupunki.fi Kotimainen toiminta  
   Ilkka Garaisi 040-560 0400 ilkka.garaisi@alueenhammas.fi Jäsenpalvelutuotteet
   Terho Parikka  0400-712 151 terho.parikka@pp.inet.fi Koulutus 
   Pauli Nurmi 050-557 0399 pauli.nurmi@kopteri.net Eettinen toiminta
   Anssi Soininen 0440-591 159 anssi.soininen@dnainternet.fi 
Varajäsenet Petteri Heliste 0400-771 370 petteri.heliste@luukku.com Mainostyöryhmä
   Leena Kukkonen 040-501 7722 leena.kukkonen2@luukku.com
   Yrjö Rautiala 050-511 9052 yrjo.rautiala@pp.armas.fi Mainosasiat
   Jukka Talka 0400-552 873
   Marketta Rautiala 050-406 8853 Jäsenpalvelutuotteiden myynti
Sihteeri Juha Pentikäinen      050-413 6199      teejii-tuloste@kolumbus.fi Toimistoasiat 

HAMMASLABORATORIOLIITTO 
   NIMI GSM E-MAIL   
Puheenjohtaja Anna-Liisa Tuominen 040-504 4321 aurinkohammas@co.inet.fi
Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi 040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Varapj. Henry Salmelainen 040-513 0511 teknodent@co.inet.fi
   Aki Lindén 0400-648 540 lindent@tendent.com
   Timo Linnavuori 040-503 4461 timo.linnavuori@hammaskeskus.inet.fi
   Ari Nieminen 0400-486 828 ari.nieminen@tendent.com
   Virpi Nummi 040-820 0888 vident@tendent.com
   Risto Rikkonen 0400-556 638 rikkonen@tendent.com
   Juha Venäläinen 040-524 2998   hammaslab@co.inet.fi

HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2007
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Lehden julkaisija:. Suomen.Hammasteknikkoseura.ry
toimituksen osoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki
Puhelin:. . 09.-.278.7850
Fax:. . . 09.-.436.2131
sähköposti:  shts@co.inet.fi
kotisivu:. . www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:. . Anders.Wollstén,.puh..0400.-.683.928
taitto: . . Eero.Mattila,.puh..0400-790.889
materiaaliosoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki

Laskutus: . Juha.Pentikäinen
Puhelin:. . 040.-.5051.051
Laskutusosoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki

Levikki:. . n..700.kpl

Lehden koko:. . A4,.20.-.32.sivua,.4.-.väri
Palstan leveys:.. 1.palsta.57mm,.2.palstaa.120.mm
Painopinta-ala:.. 182.x.280.mm
etusivun ilmoituskoko:132.x.195.mm
Linjatiheys: . 54.linjaa/cm
ilmoitusaineistot:. Sähköinen.aineisto.
Painomenetelmä: Offset
Painopaikka: . Uusimaa.Oy,.Teollisuustie.19,.Pl.15,.06151.PORVOO,.puh.019.-.66.161

ilmoitushinnat:. koko  mV    4-väri
. . 1/8.. 85.euroa.. . 170.euroa
. . 1/4.. 150.euroa. . .300.euroa
. . 1/2.. 290.euroa.. . .580.euroa
. . 1/1.. 500.euroa.. . 1.000.euroa
. . Etusivu.(132x195mm).. .. 1.350.euroa
. . Takasivu.. . . 1.200.euroa

alennukset: . . Toisto-.ja.paljousalennukset.sopimuksen.mukaan

maksun saaja:.. SHtS.ry
Pankki:.. . Merita.102130.-.502390

ilmoituksen peruutus:. Kirjallisesti.aineistopäivään.mennessä
reklamaatiot:. . Kirjallisesti14.päivän.kuluessa.tarkistuskappaleen.vastaanottamisesta

ilmestymisaikataulu:. . n:o. ...ilmestymispäivä aineistopäivä  aineistopäivä
        ilmoitukset     artikkelit

. 1.. 28.02.. 13.02.. 05.02.

. 2.. .16.05.. 23.04.. 16.04.

. 3.. 19.09.. 27.08.. 20.08.
	 4.. 14.12.. 26.11.. 19.11.
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YLEISTÄ
Vuosi 2006 oli Suomen Hammasteknikkoseura ry:lle taloudellisesti 
tyydyttävä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 01.04.2006 
Nilsiän Tahkovuorella. Kokous sujui hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Kokous hyväksyi vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuva-
pauden hallitukselle.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 
17.11.2006, jossa erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin 
Pia Rauhamäki ja Kirsi Ehoniemi.

SHtS ry:n Stipenditoimikunta jakoi kuluvalla tilikaudella 200 euron 
stipendin hammastekniikanopiskelijalle parhaasta näyttötyöstä.

HALLINTO
Suomen Hammasteknikkoseura ry:n puheenjohtajana toimi Ilkka 
Tuominen ja hallituksen jäseninä Kirsi Ehoniemi,  Pia Rauhamäki, 
Teppo Kariluoto ja Jussi Karttunen.  
Varajäseninä Jukka Salonen ja Tapio Suonperä.

Hallitus kokoontui toimintavuonna kaksi (2) kertaa.

Tilintarkastajana toimi HTM Pauli Aaltonen.

Yhdistyksen kirjanpidon, toimistorutiinit ja jäsenrekisterin on hoita-
nut Juha Pentikäinen/Oy TeeJii-Tuloste.

SHtS ry:n Internet-sivujen ylläpidon ja toteutuksen  on hoitanut 
At Business Communications Oy / Pirkka Ruishalme, Suomen 
Hammasteknikkoseura ry:n yhdyshenkilönä  on toiminut Teppo 
Kariluoto.

HAMMASTEKNIKKOLEHTI
Hallitus valitsi julkaisutoimikuntaan Anders Wollstén päätoimittaja-
na, muita jäseniä olivat Teppo Kariluoto,  Eero Mattila, Tapio Suon-
perä, Pasi Alander  ja Juha Pentikäinen jäseninä sekä opiskelija-
jäsenenä Pertti Svolainen.   
Lehden taittaja Eero Mattila on vastannut myös mainoshankinnasta.
Lehti painettiin Uusimaa Oy:ssä Porvoossa.
Hammasteknikkolehteä tehtiin yhteistyössä Eht-liiton ja laboratori-
oliiton kanssa, toimintavuonna HT-lehti ilmestyi neljä (4) kertaa.  

KOULUTUSTOIMIKUNTA
Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi Esko Kähkönen.  
Koulutustoimikunnan jäseninä toimivat puheenjohtajan lisäksi  Juha 
Tamminen, Juhani Mäkelä, Kirsi Ehoniemi ja Marko Puro opiskeli-
jajäsenenä. Juha Pentikäinen on toiminut koulutustapahtumien 
yhdyshenkilönä.

Hammastekniikkapäivät olivat 17.11.2006 Odontologi - Ham-
maslääketiedepäivien  yhteydessä Helsingin messukeskuksessa. 
Osallistujamäärältään päivät olivat edellisvuosia heikommat, kävi-
jämäärä oli  143 henkilöä.

Kevätluentopäivät järjestettiin Nilsiän Tahkovuorella yhdessä ul-
koilupäivien kanssa. Kevätpäivät olivat jälleen menestys ja järjest-
elyiltään erinomaiset. Tapahtumasta on kehkeytynyt perinteinen 
kevätrieha-koulutustapahtuma.

VIRKISTYSTOIMINTA
Hampaantekijöiden kevätriehapäivät pidettiin 30.3-02.04.2006 Nil-
siän Tahkovuorella. Tapahtuma sisälsi laskettelua, ulkoilua sekä 
yhteisen illallisen.
Järjestelyistä vastasi Minna Harmanen.
Hammastekniikkapäivien  yhteydessä vietettiin pikkujoulujuhlat 
Scandic Hotelli Intercontinentalissa, järjestelyistä vastasi EHT-liiton 
virkistystoimikunta. 

TALOUS
Suomen Hammasteknikkoseura ry:n talous on hyvässä kunnossa.
Hammasteknikkolehti kustannetaan pääosin mainostuloilla.

Suomen Hammasteknikkoseura ry:llä oli toimintavuonna mak-
saneita jäseniä seuraavasti: opiskelijoita ja eläkeläisiä 77 ja täyttä 
jäsenmaksua maksavia 360 ja 14 vapaajäsentä. 

Tilikauden tulos oli 1.998,90 euroa ja  budjetoitu tulos oli 150,00 
euroa. Tulojen budjettiero syntyi lehtimainostulojen kasvusta sekä 
jäsenmaksukertymän kasvusta. Kuluissa suurimmat budjettierot 
olivat koulutustoimikunnan 10.500,00 euron ero budjettiin sekä 
3.441,00 euron yhtiövastikkeen ero budjetoituun kuluun verrat-
tuna.
As Oy Mannerheimintie 52:ssa tehtiin julkisivukunnostus v. 2006 
aikana ja sen kustannusbudjetti ylittyi jonkin verran, josta johtuen 
vuonna 2007 kerätään kaksi ylimääräistä yhtiövastiketta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Tilikauden jälkeen Suomen Hammasteknikkoseura ry:n toiminnassa 
ei ole ollut mitään poikkeuksellisia tai olennaisia muutoksia.
Suomen Hammasteknikkoseura ry pysyy itsenäisenä hammas-
teknisellä alalla toimivien henkilöiden koulutus- ja virkistys-
järjestönä.
Yhdistys pitää yhteyksiä alan järjestöjen kanssa, seuraten kotimaisen 
ja ulkomaisen hammasteknisen ja -kliinisen toiminnan tutkimusta 
ja kehitystä. Yhdistys pyrkiitehostamaan yhteistyötä kaikilla osa-
alueilla muiden alalla toimivien järjestöjen kanssa.

Tulevana vuonna Suomen Hammasteknikkoseura Ry keskittyy 
perinteiseen toimintaansa, kehittäen edelleen stipendi- ja koulu-
tustoimintaansa.      

SUOMEN.HAMMASTEKNIKKOSEURA.RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 200�
�1. TOIMINTAKAUSI
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InteraDent Finland Oy etsii joukkoonsa

HAMMASTEKNIKKOA ja
HAMMASLABORANTTIA
Työt alkaen: 05/2007 tai sopimuksen mukaan.
Työn kesto: Sopimuksen mukaan.
Toimipaikan sijainti: Pispalan valtatie 133, 33270 Tampere.
Tiedustelut: Mieluiten sähköpostitse interadent@interadent.fi
(myös 0400-720683/ Anna Mettälä).

PALVELUKSEEN.
HALUTAAN

PURENNANHOIDON
MATERIAALIT
Puh. 02-276 4700
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