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Täydellinen 
jäljennös-
ainelajitelma 

POHJAUSAINE 

SILTA- JA 
KRUUNUJALJENNÖSAINE 

KORJAUS- JA TARKENNUSAINE 
KUPARIRENGASJALJENNDSAINE 

I f l 

Neljä erilaista ainetta; aina oikea 
aine oikeaan tarkoitukseen. 
• Toimivat samoilla kovettajilla 
• Yksinkertaista käyttää 
• Eivät tahraa 
• Eivät kutistu 
• Tarkka jäljennös 

C. M. HUTSCHENREUTHER 
Suomessa: 
HAMMAS OY 
Kalevankatu 3 A, Helsinki 10 

proteesit paremmin 
|a nopeammin 

OPTOSIL-juokseva: 

voidaan käyttää suojana ranka- ja attashe-
menttitekniikassa, ortodontlassa ja eris

teenä akryylitiammasproteesejg 
|n, valmistettaessa. 

^ icon- Iso l ie^ Pakkaus sisältää 

850 g nestemäistä Optosilla 
muovipullossa, 
kaksi 25 ml Optosll-kovettaja-
pulloa, 
500 g retentlorae-plpettlpul-
lon, kaksi annostuskuppla ja 
sekoltuslaastan 

DENTALDEPOT OY 
HAMMASVALINE OY 
SARODENT OY 



Väri: 
Biodent 
, Mallit: \ 

Tyyppiharmooniset (TH) 
»ii".>«^''"'(1M''"l"'"' 
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• 

Biocron akrylihampaiden ansiosta proteesi vaikuttaa 
elävämmältä, koska niitten värisävy vastaa Biodent' 

iä (ja Biodentin väriasteikko vuorostaan toistaa 
parhaiten luonnollisen hampaan värin). 

Koska niitten TH-mallivalikoima sisältää jokaiselle 
potilastyypille harmonisesti sopivan mallin 
(tämä malli on tekijän helposti ja nopeasti 

löydettävissä). 

Näin Biocron helpottaa proteesin valmistusta. 
Sen esteettinen vaikutus on luonnollinen. 

B i o e n o n 
Akryli-etuhammas Biodent ohjelmaan 

De Trey Gesellschaft mbH P ^ S ^ ^ ^ £ ^ ^ Suomessa; 
Wiesbaden fmmm^ Oy Dentaldepot Ab 

Hammasväline esittelee 

Kultatekni ikassa käytettäviä tarveaineita 
tAsbestlnauha 
»Vahan eristysaine 
»Vahan pintajännityksen 
poistoaine 

»Pulverihappo jalometallille 
»Juotospasta kullalle 
»Juotospasta kultaa ja teräs
tä yhteen juotettaessa 

V i / u V i / Uif̂ n)HAMMASIMUNE 
Pohjoisesplanadi 25 A, OOIOO Helsinki 10, puh. 90-12623 Aurakatu 8,20100 Turku 10, puh. 921-336533 
Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Oulu • Pori • Seinäjoki -Tampere 



TARVIKKEESTA EDULLISESTI 

KRUPP-TUOTTEiTA kaikkea Kromikoboittityöhön 

tarvittavaa, aiansa huippuiaatua 

HUOM.! 

DENTA-GELL 
DUBLIGAATTIMASSAN 
SULATTAJA, 
markkinoiden halvin. 

Tiedustelkaa hinnoista ja 
toimitusajoista: 

Ykslnmyynti: 

hammastarvike oy 
Arkadiankatu 12 B 
OOIOO Helsinki 10 
Puh. 49 74 77, 49 04 70. 

R a t i o d e n t P O L Y - J E T 
POLYJET on uusi polymerlsointiautomaatti. Tässä uudessa rakenteessa on otettu 
huomioon kaikki poiymerisointiaiueeila, varsinkin pneumaatis-hydraulisessa paine-
poiymerisoinnissa saavutetut kokemukset ja käsitykset. Uutta tässä laitteessa on 
se, että siinä voidaan käyttää erilaisia poiymerisointimeneteimiä ja korkeaa ilman
painetta. Monipuolisuudestaan huolimatta se on sopuhintainen ja siitä syystä kan
nattava rahansijoitus. 

Esimerkkejä työskentelymenetelmistä 

— Pneumaattis-hydrauiinen painepoly-
merisointi (KB-kuumapoiymerisointi, 
PHP-menetelmä). Kylmä esipuristus 
ennen kylpyyn upottamista ja hidas 
itsetoimiva jäähdytys. Sekä 120° C 
hydrosoiikylpy että 93° C kuumave-
sikyipy ovat mahdollisia. 

— Painepolymerisointi kaikille kylmä-
polymereiile (esim. korjaukset) vesi-
kylvyssä toivotuissa lämpötiloissa. 

— Paine- tai normaaiipolymerisointi 
kuumapolymereiile. 

— Korkeapainepoiymerisointi kylmä-
tai kuumapolymereiile 8 i.k:n pai
neessa. 

— Ihanteellinen laite akryyiivalutekniik-
kaan. Ratiodant-vaiuakryyliila voi
daan samanaikaisesti valaa neljään 
erikoiskyvettiin, joissa työt ovat hyy-
teiömassassa. Polymerisointiaika on 
12 min., joten laitteella voidaan tun
nissa valmistaa 16 proteesia. 

^ hammastarvike oy 
Arkadiankatu 12 B OOIOO Helsinki 10 

Puh. 49 74 77 — 49 07 40 

7 



2. 1974 31. VUOSIKERTA 
T O I M I T U S K U N T A 
Päätoimittaja M a u n o E l o m a a 
Os. Henrikintie 27 A 1, 
00370 Helsinki 37, puh. 555 751 
Jäsenet: E. O. Vuori, K. Polon 
ja Albert Herberz 
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mainittava. 
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KIRJAPAINO MERITULLINTORI 
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FINLANDS TANDTEKNIKER FORBUND r.y. 
OOIOO HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. 
Puh. 447 123, postisiirto 12690 — 

Liiton puheenjoh aja 
Usko K a r i - K o s k i n e n , Saaristonk. 34 
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Liiton toiminnanjohtaja 
M^uno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1 
0O37O Helsinki 37, puh. 555 751 — 447 123 
Tavattavissa toimistossa maanantaisin 
kio 18—19. 
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Tähtäimessä juhlan aika 

Runsaan puolen vuoden kuluttua on edessämme Suomen Ham
masteknikkojen Liiton 50-vuotisjuhiaiiisuudet. Se tulee olemaan 
arvokas juhlatilaisuus, johon jokaisen jäsenen olisi jollain tavalla 
osallistuttava. Tapoja on monenlaisia ja tähän mennessä onkin 
moni Ilahduttavan runsaasti ilmottenut olevansa mukana ja osal
listuvansa toimintoihin eri muodoissa ja eri tavoin. Näistä mahdoi-
iisuuksisat on eri vaiheissa kyliä tiedotettu jäsenille ja tässäkin 
numerossa on tietoja ko. asioista. Tällaisen tilaisuuden järjestä
minen ei ole pieni asia ja ilahduttavana seikkana todettakoon se 
innostuneisuus jota osoittivat ne henkilöt joita kutsuttiin erilaisten 
tehtävien hoitamiseien. Heti alkuun saattoi todeta, että innostus oli 
suuri ja sen mukaisesti on myöskin asioihin paneuduttu. Tämä 
kaikki osoittaa, että varmasti tulemme onnistumaan oman juh-
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iamme aikaansaamisessa ja henkilöt, jotka nyt uurastavat sen 
hyväksi, ovat takeena siitä, että saamme viettää 50-vuotisjuhlamme 
sen vaatimissa ja arvokkaissa raameissa. 

* 
Palkka- ja työehtosopimus neuvottelut ovat vihdoinkin päättyneet 

ja sopimukset allekirjoitettu. Ne olivat sitkeät ja vaatimukset kovat 
puolin ja toisin. Mutta kun aikansa junnaa niin selviäähän ne asiat
kin ja niin tässäkin tapauksessa. Neuvottelijoilla oli kuitenkin yh
teinen toteamus, että palkka- ym. on jo valmisteltava tuntuvasti 
aikaisemmin, että ne myöskin olisivat ajoissa valmiit esitettäväksi. 
Joka tapauksessa työrauha on saavutettu ja taattu pariksi vuo
deksi eteenpäin, jos ei aivan mullistavia satu tapahtumaan, joten 
työrauhaa vain tästäkin eteenpäin. 

Kesälomien aikakin alkaa olla vähitellen käsillä. Ilmat tosin tuntu
vat vielä jäätävän kylmiltä, mutta ehkäpä ne siitä ottaa lämpiäk-
seen kunahan lomien aika on käsillä. Loma-aikaan kuuluu myöskin 
tavanmukaiset kesäkisat, jotka tänä kesänä pidetään Lappeen
rannassa. Tästä voitte tarkemmin lukea urheiluosastomme pals
toilta tässä lehdessä. Tämä vain huomautuksena kesälomaanne 
viettäessänne, että jätätte tähänkin tarkoitukseen jonkun päivän. 
Ne tulevat varmaan olemaan onnistuneet ja mieleen jäävät. 

* 
Kun se kesäloma-aikakin alkaa, niin toivotan Teille kaikille vir

kistävää ja antoisaa lomanvietto aikaa. Sillä lepoa ja rauhaisaa 
olotilaa tarvitsemme loman aikana, että voimme pirteänä ja hyvässä 
kunnossa aloittaa syksyn ja talven vastaanoton. 

HYVIÄ LOMA-AIKOJA. 
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50-VUOTISJUHLAMITALI, kuvassa luonnos 

Korostaaksemme liittomme 5C-vuotista toimintaa valetaan juhlan johdosta 
pronssinen mita l i , jonka tarkoituksena on antaa jäsenistöllemme ja ystävil
lemme pysyvä muisto yhtenäisyydestämme. 

Mi ta l in on suunnitellut ja luonut ammattiveljemme Gunnar Koskinen. Sen 
etusivulla on kohokuva l i i ton perustajajäsenestä ja ensimmäisestä puheenjoh
tajasta Yngve Raijsta. 

Takasivulla on tyyl i te l ty alaleukaluu artikulaattorissa. Mi ta l in halkaisija 
on n. 9 cm ja hinta n. 100,—. 

Ennakkovaraukset 15. 08. 1974 mennessä allaolevalla lipukkeella. 

L e i k k a a t ä s t ä t a i j ä l j e n n ä t ä m ä ! 

Suomen Hammasteknikkojen Li i t to 

Arkadiankatu 14 B, OOIOO Helsinki 10 

Varaan sitovasti l i i ton 50-vuotisjuhlamitalia kp l . 

N i m i - -

Lähiosoite ' 

Postitoimipaikka 
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HALLITUS TIEDOITTAA 

Lii ton toimisto lähetti taannoin jäse
nilleen kyselykaavakkeen Suomen 
Hammasteknikkojen Li i t to r.y m jä-
senmatrikkelia varten. Kaavake ol i 
määrä palauttaa l i i ton toimistoon 30. 
4. 1974 mennessä. 

N i i l l e jäsenille, jotka muiden k i i 
reittänsä keskellä ovat unohtaneet 
kaavakkeen »vihreän veran» alle, pyy
detään nyt etsimään se esille ja postit
tamaan täy te t tynä l i i t toon. Tiedot 
tarvitaan sekä l i i ton toimistossa säily
te t t ävää iäsenrekisteriä et tä tekeillä 
olevaan l i i ton 50-vuotishistoriaan l i i 
t e t tävää matrikkelia varten. Kesäkuun 
30. pä ivä on se vihoviimeinen raja
p y y k k i . Sen jälkeen he räävä t eivät 
enää pääse mukaan. 

Onko Teillä Suomen Hammastek
nikkojen Li i ton 50-vuotiseen toimin
taan l i i t tyviä kirjallisia tai muistitie
toja? Mikäl i on, ottakaa yhteys l i i ton 
toimistoon. Tiedot ovat tarpeellisia 
varsinkin toiminnan alkuajoilta, kos
ka vuosikymmenien takaiset pöy tä 
kirjat ovat varsin lakoonisia totea
misia, e ivä tkä sisällä kovinkaan pal
jon tietoja ammattikunnankin keskuu
dessa vallinneista erilaisista kannan
otoista, jotka sitten keskustelumyllys-
sä on jauhettu yhtenäisiksi pää tök 
siksi. Myöskin valokuvat — tunnis
tettavissa olevat — ovat tervetulleita. 

L i i ton jäsenluettelo julkaistaan seu
raavassa numerossa, joka ilmestyy 
syyskuun puolessa välissä. L i i ton ala
osastojen toimihenkilöt , ilmoittakaa 
itsestänne tiedot Li i t toon. 

50-VUOTISJUHLAN 
NÄYTTELYTOIMIKUNTA 
TIEDOTTAA: 
Vetoomuksemme jäsenistölle näyt te ly-
materiaalin kokoamiseksi antoi hyvän 
tuloksen. Todellisen yl lätyksen koim
me, kun pysyvästi hävinneinä pidetyt 
l i i ton alkutaipaleen pöytäki r ja t löy
ty ivä t ja saatiin l i i ton arkistoon. Ne 
olivat hyv in pakattuina säilyneet 
erään edesmenneen puheenjohtajan la
boratoriotiloissa. Sama aarrelaatikko 
sisälsi valokuvia l i i ton toimihenkilöis
tä ja kokouksista. 

N ä y t t e l y n aineisto on saatu selvite
tyksi ja osastoiduksi. Toimikunta on 
jaettu työryhmiin , jotka toimivat i t 
senäisinä. Syyskuuhun mennessä on 
tarkoituksena saada esille pantavat 
esineet, työt ym. materiaali kootuksi. 
Tekstit ja luettelot valmistuvat sa
moihin aikoihin. 

N ä y t t e l y n yleissuunnittelu ja pys
ty t täminen rakenteineen annetaan ko. 
alan ammattimiehen tehtäväksi . N ä y t 
telytilat hotelli Intercontinentalissa 
ovat r i i t tävät . Uskomme, että val in
tamme pi tää juhlakokous, juhla i l la l l i 
nen ja näyt te ly saman katon alla on 
onnistunut. Hote l l i pystyy sijoitta
maan ka ikki toispaikkakuntalaiset t i 
loihinsa. 

Näy t t e ly to imikun ta py rk i i tiedotta
maan näyt te lys tä mahdollisimman te
hokkaasti. Televisio, radio ja lehdistö 
py r i t ään saamaan liikkeelle, toivotta
vasti onnistumme. 

Lehtimiesten kirjoittelusta on alle
kirjoittaneella karvaita kokemuksia. 
Käytännössähän yleensä lehdistölle 
t ehdään valmii t tekstit, joita voidaan 
vielä selostaa tiedotustilaisuudessa, 
mutta usein käy kuitenkin niin, e t tä 
toimittajat muuttavat tekstiä ja otsi
koivat ne haluamallaan tavalla. ~ ^ 
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!.M.F.T:n KONFERENSSI 
ENGLANNISSA 

Sairaalahammasteknikkojen Liitto 
Englannissa (Institute of Maxilio-facial 
Tecnoiogy) piti 19—20. 11. kuudennen 
konferenssinsa. Hieman yli kahdensa
dan osanottajien joukossa oli kutsu
vieraita kaikista pohjoismaista sekä 
yhdeksästä muusta maasta. 

Konferensseja järjestetään kolmen 
vuoden väliajoin ja tämänkertainen 
kahden päivän ohjelma koostui pää
asiassa esitelmistä, keskusteluista ja 
pöytädemonstratioista. 

Tapahtumapaikkana oli tällä kertaa 
pieni kaupunki nimeltään AIdershot, 
joka sijaitsee n. 160 km Lontoosta lou
naaseen. Konferenssin avasi i.M.F.Tm 
puheenjohtaja yliteknikko Brian Conroy 
toivottaen osanottajat ja erityisesti vie
raat tervetulleiksi. Avauspuheessaan 
hän kosketteli myös ammattikunnan 
tulevaisuudennäkymiä ja korosti sitä 
miten tärkeätä kehityksen kannalta on 
kokoontua säännöllisesti vaihtamaan 
mielipiteitä ja vertaamaan uusia työ
menetelmiä. 

N y t kun l i i ton 50-vuotisjuhIan yh
teydessä annetaan tietoja lehdistölle, 
emme tä l läkään kertaa voi vä l t t ää 
lehti-ihmisten omia kannanottoja. He 
y r i t t ävä t t yydy t t ää lukijoitten tiedon
janoa ja uutisnälkää tavalla, joka saat
taa olla ristiriidassa oman tiedottamis-
tarpeemme kanssa. 

Toivottavasti saamme kaiken val
miiksi ajallaan ja saavutamme näyt 
telyllä ja juhlalla tavoitteemme. 

Lars Nordberg 

Näyt te ly to imik . tiedoitussihteeri 

Yhteensä pidettiin kaksikymmentä n. 
puolen tunnin pituista esitelmää ja nii
den väliin oli sopivasti sijoitettu keskus
telutilaisuuksia, kahvitaukoja ja muu
takin vaihtelevaa ohjelmaa. Osa esitel
mistä käsitteli erityyppisiä kasvopro-
teeseja tai niiden suunnitteluun ja val
mistukseen liittyviä ongelmia kuten kiin
nitystä, materiaalien ja väriaineiden va
lintaa jne. Osa taas oli lääketieteelli
sesti pitkälle vietyjä esityksiä, jotka tie
tenkin puolustivat paikkaansa nekin 
silloin kun ne jossain määrin sivusivat 
sairaalahammasteknikon työkenttää. 

Professori G. L. Howe puhui prepro-
teettisesta kirurgiasta onnistuneen kas-
voproteesin perusedellytyksenä ja pai
notti sitä miten tärkeätä plastiikkaki
rurgin ja hammasteknikon välinen yh
teistyö on hyvän lopputuloksen saavut
tamiseksi. Erään hänen tekemänsä tut
kimuksen mukaan oli 320:ssa tapauk
sessa pehmeä- tai kovakudossiirroilla 
luotu edellytykset mahdollisimman on
nistuneen proteesin tekemiseksi. Näistä 
oli ainoastaan 8 epäonnistunut ja hä
nen mukaansa preproteettista kirurgiaa 
pitäisi harjoittaa nykyistä enemmän. 

Hammasteknikko Elsbeth Stoiber 
Ztirichistä esitelmöi Palamed B nimi
sestä pehmeäakryylista ja näytti kuvia 
tapauksista, joissa hän oli käyttänyt 
tätä materiaalia. Tämä aine on kehitetty 
nimenomaan kasvoproteeseja varten ja 
sen pehmeysasteeseen voidaan vaikut
taa muuttamalla nesteen ja jauheen 
suhdetta. Palamed B-pakkauksessa on 
kolme perusväriä sekä viisi sävytykseen 
sopivaa karakterisointiväriä. Kun aine 
polymerisoituu se "paisuu" sienimäi-
seksi aineeksi ja täpättävän kappaleen 
ulkokuoreen muodostuu ihoa muistut
tava pinta. Työ on vahavaiheessa pun
nittava ja painosta vähennettävä n. 
1 0 % kun kyvetti läpätään jotta aine 
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pääsisi laajenemaan. Basislevynä tai tu-
kirakennelmissä voidaan käyttää taval
lista kova-akryyliä koska Palamed B 
on ristisidonnainen. 

Varjopuolena teknikko Stoiber mai
nitsi aineen alkavan muuttua kovem
maksi 8—12 kuukauden jälkeen. Myös 
se seikka että proteesia ei voi työstää 
polymerisation jälkeen (pintakerroksen 
alla aine on pehmeätä ja tahmeata) 
asettaa määrätynlaisia rajoituksia. 

Varjopuolista huolimatta teknikko 
Stoiber sanoi käyttävänsä mieluiten tä
tä materiaalia kasvoproteesien valmis
tuksessa. Hänen näyttämissään kuvissa 
oli sekä korva-, nenä- että kasvopro
teeseja, jotka olivat ihailtavan luon
nollisen näköisiä. 

Konferenssin silmiinpistävimpiä seik
koja oli se erittäin hyvä yhteistyö joka 
tuntui vallitsevan leuka- ja plastiikka
kirurgien sekä hammasteknikkojen vä
lillä. 

Voidaan myös todeta, että hyvä kuva
materiaali on tämäntyyppisessä tilai
suudessa aivan ehdoton keino valvot
taa osanottajia ja saada asia selitetyksi. 

Pyydän saada kiittää Jatkokoulutus-
toimikuntaa jonka avustuksella tämä 
virikkeitä antava matka sujui mukavasti. 

Lasse Riska 

AIdershotin sotamuseosta löytyi tämä 
n. 100 vuotta vanha yläproteesi. Se on 
tehty norsunluusta, johon on upotettu 
ihmisen hampaita. Siihen aikaan ei 
ollut harvinaista että köyhät ihmiset 
möivät hampaansa hammaslääkäreille 
jotka käyttivät ne proteesien valmistuk
seen rikkaille. 

Ranskan vallankumouksen aikana oli 
Lontoossa myytävänä teloitettujen ham
paita, joita oli salakuljetettu Englantiin. 
Vielä vuosia VVaterloon taistelun jäl
keen myytiin hampaita joita oli extra-
hoitu kaatuneiden sotilaiden ruumiista 
ja sanomalehdet ilmoittivat: "VVaterloo-
hammassarjoja myydään". Kuvassa ole
van proteesin hampaat ovat luultavasti 
VVaterloohampaita. 

Merkki mainoksena 

Oheisen mallin mukaista laattaa saa 
tilata Liitolta hintaan ä 6,—. Tarkoi
tuksena on käyttää laattaa kirjelomak
keissa kirjekuorissa ja käyntikorteissa 
ym. Lisäksi voi tekstissä olla maininta 
Suomen Hammasteknikkojen Liiton jä
sen. Tilatessa laatta lähetetään posti
ennakolla. 
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PROTEESIALUSTAN 
VAHINGOITTUMINEN VÄÄRIN 
KONSTRUOIDUN PROTEESIN 
AIHEUTTAMANA KIRURGIN 
SILMIN TARKASTELTUNA. 

Professori Dr. N. Schivenzer, 
Tiibingen 

Selostajana Tubingenin yliopiston suu 
ja ienkirurgisen osaston sekä hammas-, 
suu- ja iensairauksien osaston johtava 
lääkäri . Esitelmä pidetty Stuttgartissa 
1973 »Dentale Technologie»-päivil lä. 

Hammasproteesi on tarkoituksen
mukainen vain siinä tapauksessa, että 
se on suunniteltu huomioonottaen 
ka ikki mahdolliset toiminnalliset, es
teettiset ja alustaa suojaavat tekijät. 
Väär in konstruoitu proteesi saattaa ai
heuttaa monenlaisia haittoja, jotka 
sitten myöhemmin joudutaan hoita
maan kirurgisin toimenpitein. Syyt ja 
seuraukset ovat todettavissa erilaisina 
vaurioina limakalvolla sekä koko pro-
teerialustassa. Esimerkiksi seuraavat 
vauriot ovat melko yleisiä: 

1. Limakalvotulehdus (Stomatopa-
tia) 

2. Ajoksen muodostuminen (Ulcus) 
(kuva 1) 

3. Voimistunut luun surkastuminen 
(Atrofia) 

4. Löysä, »kaatuva» ienvalli (Fib-
romatoosi) 

5. Kasvannainen proteesireunan 
kohdalla (Fibrooma) (kuva 2) 

6. Luu-limakalvodefektI, seurauk
sena aukko nenäonteloon. 

Edel lämaini tu t vahingoit tumlsi lmiöt 
saattavat usein esiintyä samanaikai
sestikin, jol loin niiden haittavaikutuk
set i lmenevät vieläkin korostetummin. 
Analysoitaessa eri faktoja, jotka ai
kaansaavat edellämainit tuja vaurioita 
olettaisi olevan tuttuja kaikille, jot
ka osallistuvat proteesien suunnitte
luun ja valmistamiseen. 

1. Proteesi saattaa olla väär in suun
niteltu, teknisesti kuitenkin moitteetto
masti tehty. 

2. Proteesi on suunniteltu oikein, 
mutta teknisessä vaiheessa ja mate
riaalin valinnassa on puutteellisuuksia 
ja huolimattomuutta. 

K u v a 1 

Huonosti istuvan 
proteesin aiheut
tama Ulcus 
seurauksena 
painamisesta. 
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K u v a 2 

'Kaatuva vall i" 
fibroomineen 
seurauksena vuosi
kausia pidetystä 
proteesista, 
= virheellinen 
alevolaarijatkeeseen 
kohdistunut 
rasitus. 

3. Proteesi saattaa olla oikein suun-
teltu et tä teknisesti epätäydel l inen. 

3. Proteeri saattaa olla oikein suun
niteltu ja teknillisestikin moitteeton, 
mutta si l t i on aiheutunut haittoja, 
esim. atrofiaa vuosia kestäneen käy 
tön jälkeen tai kasvannaisia, joten 
alunperin hyvin istuva ja toimiva pro
teesi nyt aiheuttaa vahinkoa: 

a) virhei tä suunnittelussa, 
b) teknisiä puutteellisuuksia, 
c) ennakolta aavistamattomia muu

toksia proteesialustassa. 
Käsi t telemme muutamia yleisimpiä 

tapauksia perusteellisemmin: 

Suunnitteluvirheet 

On todettu, että ienvallien tuhoutu
mista edistävät hyv in huomattavassa 
määr in osaproteesit, joiden rasitus 
kohdistuu limakalvolle. Mitä kapeam
pi kosketuspinta on, sen suuremmat 
vauriot. Varsinkin alaleukatapauksis-
sa aiheutuu voimakasta atrofiaa vää 
r in kohdistuneesta rasituksesta ja vää
rästä proteesipinnan muotoilusta. On 
huomattu, et tä luunsurkastumista ja 
fibroomamuodostusta yläleuassa edis
tää se seikka, että potilaan alaleuassa 

ainoastaan omat etuhampaat ovat jäl
jellä, eikä haluta alas tehdä puuttuvia 
takahampaita korvaava proteesi. 

Suunni t te luvirheenä voidaan myös 
p i tää proteesin tekemistä jo olemassa
olevan »kaa tuvan , hei luvan» ienval-
l in päälle, sillä väär is tä rasitusteki
jöistä johtuen tämä entisestäänkin 
huononee. 

Erikoisen vaarallista on varustaa 
proteesi imuri l la . Jatkuva imu ja pai
novoiman vaikutus limakalvoon ja 
kitalaen luuhun aiheuttaa aukon muo
dostumisen jopa nenäonteloon saakka. 
N i m i t ä m m e tällaista tilannetta »imu-
r iperforaat t ioksi». Imukykyis tä pro
teesia ei tällaisissa tapauksissa enää 
ole mahdollista aikaansaada (kuvat 3 
ja 4). 

Kokemus on osoittanut, että epä
edullisista ienolosuhteista riippumatta 
useissa tapauksissa yr i te tään k i inni t 
tää proteesi jäljelläoleviin omiin ham
paisiin, jotka tällöin liiallisesta rasit
tamisesta menetetään kokonaan. 
Useimmissa tapauksissa potilaat tule
vat hoitoon liian myöhään , jol loin 
hoitotoimenpiteet tulevat entistäkin 
hankalimmiksi. 
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K u v a 3. 

Seuraus kumi-
imurin käyttämi
sestä. Aukko 
kitalaessa, 
iibrooma sekä 
atrofiaa alveolaari-
latkeessa. 

K u v a 4. 

Vlisuuri imuri, joka 
on johtanut kuva 
3:ssa näkyviin 
muutoksiin. 

Tekniset puutteellisuudet 

Käsi tämme näillä lähinnä väär in va
littuja materiaaleja sekä vää rää työ-
tapoo, esim. huokoisuutta ja i lmakup
lia. N ä m ä sinänsä vähäpätöis i l tä vai
kuttavat huokoset proteesiaineessa 
ovat oivallisia piilopaikkoja baktee
reille ja ravintojät tei l le. N ä m ä aiheut
tavat tulehduksia proteesin alla ole
vassa limakalvossa ja saattavat joh

taa siihen, ettei potilas enää siedä pro-
teesiaan lainkaan. Tässä yhteydessä 
tulkoon mainittua myös pehmeät ak
ryy l i t . On tosin olemassa metakry-
laateista johtuvia yliherkkyysreaktioi
ta (allergia), jotka kuitenkin mekaa
nisesti aiheutettujen muutosten rinnal-
na jäävä t taka-alalle. 

Usein huonosti viimeistellyt, terä-
väreunaiset ja huonosti ki i l loi tetut 
proteesit ä r sy t t ävä t limakalvoja ai-
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heuttaen ajoksia sekä niinsanottuja 
proteesireunafibroomia. Tässä yhtey
dessä voidaan vielä mainita vanhat, 
usein korjatut proteesit, jotka ni in
ikään ke räävä t itseensä epäpuhtauk
sia ja lisäksi huonosti istuessaan ärsyt
t ävä t alustaa edellämainituin seurauk
sin. 

Potilaan väärä suhtautuminen 

En voi olla mainitsematta vielä po
tilaan omaa syytä proteesialustansa 
huonontamiseen. Onhan aika tavallis
ta, ettei kehoituksesta huolimatta tulla 
korjauttamaan eseim. immediaattisesti 
valmistettua proteesia. Moni potilas 
kuvittelee, että tällä proteesilla tulee 
toimeen koko loppuelämän ajan eikä 
m ä ä tarvita hammaslääkär iä . Potilaat 
saattavat tosin itsekin huomata, että 
suussa on tapahtunut muutoksia, mut
ta koska kipuja ei ilmene, ei hakeu
duta hoitoon. Tilanne on usein todet
tavissa kasvannaisia hoidettaessa, j o l 
loin täl lainen »oman onnensa nojaan» 
jä te t ty proteesi on edistänyt tulehduk
sellisia muutoksia suussa ja edistänyt 
kasvannaisten liikakasvua. 

Vahingoittuneeseen proteesi-
alustaan kohdistuvat opera
tiiviset toimenpiteet 

Kirurg in tehtävä on operatiivisin kei
noin luoda edellytykset siihen, että 
olisi mahdollista aikaansaada toimin
nallisesti käyt tökelpoinen hammaspro
teesi vahingoittuneelle alustalle. A i 
noastaan niissä limakalvotulehdusten 
aiheuttamissa vaurioissa, joissa ei i l 
mene huomattavaa luukatoa, on mah
dollista palauttaa kirurgisin menetel
min edulliset olosuhteet tulevalle pro
teesille. Tä rke immät toimenpiteet vo i -
dään k i tey t tää seuraaviin: 

1. Limakalvokasvannaisten poistoon 
2. Perforaattiovaurioiden korjaa

miseen 
3. Periferian syventämiseen (ns. 

Sulcus-plastiikka): a) suupohjaplas-
t i ikka, b) tuuberiplastiikka, c) suu-
pohjaplastiikka 

4. Alveolaariharjanteiden korotta
minen ruumiin omalla tukikudoksella 
(luusiirto) 

Limakalvokasvannaisten poistami
nen yksin ei aina riitä, koska suuon
telo ienharjanteiden kohdalla tapahtu-

K u v a 5. 

Aiveolijatkeen 
atrofia ja ienvalli 
yläleuassa leik
kauksen jälkeen. 
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K u v a 6. 

Tilanne plastiikka-
leikkauksen jälkeen 
suun periferia-
alueella ihon-
siirtoneen. 

neen luukadon vaikutuksesta koko 
suuontelo madaltuu siinä määr in , että 
sen syventäminen käy vä l t t ämä t tö 
mäksi. Jollei leikkauksen yhteydessä 
sivuille siirretty suun limakalvo enää 
riitä, suoritamme ihonsiirron. Ohuita 
ihosuikaleita si irretään reidestä ja is
tutetaan alveoolijatkeen bukkalipuo-
lelle (kuvat 5 ja 6). 

Alaleuassa voidaan koko suunpoh-
jaa syventää operatiivisesti, jol loin 
saadaan retentiopintaa lisää tulevalle 
alaleuan proteesille. 

Jos luukato on ollut voimakasta, 
on pakko ienvallin korottamiseksi 
ryh tyä luu- tai rustosiirtoon. Tarv i t 
tava aines otetaan potilaan omasta 
kylkiluusta tavallisesti. Vaikeimpiin 
tehtäviin kuulunee kitalakeen synty
neiden defektien sulkeminen. 

T ä m ä tapahtuu limakalvon siirtä
misellä tai jos kysymyksessä on suu
rehkon aukon sulkeminen, si ir tämällä 
tarvittavaa kudosta käsivarresta. Tä l 
laisissa vaikeissa tapauksissa tarvitaan 
useita leikkauksia ja jopa erilaisin me
netelmin suoritettuna. • 

O n joka tapauksessa mahdollista 
operatiivisin keinoin aikaansaada sel
lainen proteerialusta, et tä myöhempi 

proteettinen huolto tulee mahdolli
seksi. Alunperin oikein suunnitellulla 
hammasproteesilla voidaan kuitenkin 
useimmissa tapauksissa etukäteen vä l t 
tää tällaiset vaikeat ja ikävät toimen
piteet. 

Käännös : Das Dental Lahor No 10/73 

Uusia hammasteknikkoja 

Valt ion Hammasteknikkokoulusta va l 
mistui hammasteknikkoja ja pääsivät 
siten aloittamaan ammatillisen uran
sa. Onnittelemme seuraavia ja to i 
vokaamme heille menestystä amma
tissaan: 

Hakkarainen, Esko 
Huttunen, Jarmo 
Järvent ie , Markku 
Kilpiä, Hannu 
Kuikka , Ismo 
Kujala, H e i k k i 
Lehtinen, A r i 
Leppäkorp i , Hannu 
Lindqvist, Jukka 
Melamies, E rkk i 
Nepponen, Juha 
Povelainen, Seppo 
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JALOMETALLISEOSTEN 
VALAMINEN 
HAMMASTEKNIIKASSA 
Järkevä tapa lähestyä ongelmia. 

Gerd Henning, f il. tri 

(Käännös : Br i t . dent. J. 1972,133,448) 
Tässä selvitetään uutta menetelmää 

valaa hammasalan kultaseoksia. 
Menetelmä perustuu sähköiseen su

latukseen erikoisessa valukammiossa, 
johon imetään tyhjiö ennen metallin 
valua. Kun sula metalli on kaadettu 
valusylinteriin, ilmastoidaan valukam-
mio paineilmalla. Paineella voitetaan 
metalliseoksen korkea pintajännitys. 

Edut verrattuna tavallisiin valume
netelmiin selvitetään. 

T ä m ä art ikkeli ottaa huomioon eri
näisiä fysikaalisia periaatteita, koskien 
erilaisia valumenetelmiä ja osoittaa 
miten vä l te tään epäonnistuneita valu
ja. Ainoastaan v i rhee t tömät , tarkat 
valut takaavat onnistuneen restauroin
nin. 

Metallurgin näkökanna l t a muodos
tavat nykyiset seokset .erikoisesti ne, 
joitten pääl le poltetaan posliinia, pe
rinpohjaisesti kehitetyn järjestelmän, 
hyvin erilaisen, kuin ne suhteellisen 
pehmeät , paljon kuparia ja sinkkiä si
sältäneet kultaseokset, joita käytet t i in 
vuosisadan alussa. Ajanmukaisissa 
seoksissa on usein y l i seitsemän kom
ponenttia, mm. platinaa, palladiumia, 
kultaa, hopeaa, kuparia. Ne voivat 
olla erikoisen pienikiteisiä. T ä m ä me
tallurginen kehitys sotiikin voimak
kaasti niitä vanhoja menetelmiä vas
taan, joita vielä hammaslaboratoriois
sa käy te tään . Menetelmiä, jotka pe
r iy tyvä t vuosisadan vaihteen tienoilta 
ja ovat säilyneet melkeinpä muuttu
mattomina. Sitten Taggert'in (1907) 

painevalun ja Jamessonhn (1907) kes-
kipakovalun tultua käy t töön , on ai
noastaan koneistoon tul lut muutoksia, 
mutta periaate on entinen. Erään kau
pallisen järjestön Amerikassa tekemän 
markkinatutkimuksen mukaan ja sa
manlaisen kirjoittajan 1969 tekemän 
tutkimuksen mukaan todettiin, että 
näistä kahdesta suosituimmasta valu
menetelmästä on Saksassa eniten käy
tössä keksipakovalu, ja Amerikassa 
käy te tään taas enemmän painevalume-
netelmää. 

Painevalu 

Ensimmäinen, joka esitteli paineva-
lumenetelmän, ol i Taggart vuonna 
1907, mutta ei ole epäi lystäkään siitä, 
että etuoikeus sanontaan »Taggart ' in 
menetelmä» kuuluukin Philbrook'ille 
(1897). Taylor (1940) julkaisi histo
riallisen tutkimuksen häv i t e t t ävän va-
hamall imenetelmän tulosta hammas-
tekniikkaan, jossa hän mm. mainit
see: »Menetelmässään Philbrook muo
toi l i vahasta kaviteettiin mall in, 
jonka hän k i inn i t t i valukanavanas-
taan ja upott i t ämän metallisylinte-
r i in , jossa ol i valumassana kipsin ja 
hiekan sekoitus, sulatti metallin valu
massaan valukartiossa ja suoritti va
lun paineilmalla. 

Tapa millä paine saatiin aikaan ei 
ollut t ietyst ikään niin kehitetty, kuin 
Taggart'in, ja käy te t ty paine ol i pal
jon alhaisempi. Kui tenkin hän valoi 
inlayta tällä menetelmällä. Huol imat
ta siitä tosiseikasta, ettei ammattikun
ta siihen aikaan osannut havaita hä
nen osuutensa merki tystä , on se ku i 
tenkin Philbrook, joka pitäisi liittää 
menetelmään valaa inlayta paineella.» 

Sekä Taggart, että Philbrook ha
vaitsivat ,että tarvitaan lisää voimaa 
painovoiman lisäksi, esim. mikä saa-
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daan puristetusta kaasusta, jotta sula 
kultaseos täyttäisi valumuotin täydel
lisesti. 

Ensimmäisessä esittelytilaisuudessa 
New Yorkissa sanotaan Taggart'in 
käyt täneen paineilmaa. Mut ta myö
hemmässä selvityksessä Taggart'in ko
jeesta ilmoittaa Chayes (1918), että 
käy t tövo imana o l i samaa typpioksi
dia, jota käy te tään sulatusoperatiossa 
ennen valua, ja käy te tään myös anta
maan vä l t t ämä t tömän oksygenin (ha
pen) valokaasu-palje polttimoon. 

Typpioksidisäi l iön painetta käy te 
tään pakoitettaessa seos juoksemaan 
valumuotin jokaiseen kohtaan. Ko
jeessa ol i laatan muotoinen mäntä , jo-
kapainettiin metallin sulatuksen jäl
keen valusylinterin pää tä vastaan. 
M ä n t ä oli yhdistetty kaasusäiliöön 
ventt i i l in välityksellä. Tiivisteenä 
männässä käytet t i in märkää arhestla 
(kuva 1). 

_comprfssed 
gas psi 
(air, C02,N20.) 

K u v a 1. 
Järjestelmä, joka yleisesti tunnetaan 

Taggart'in periaatteena. 

Myöhemmin ruvetti in käy t t ämään 
typpioksidin sijasta paineilmaa käyt 
tövoimana . Solhrig (1907) käyt t i ai

noana painelähteenä höyrypa ine t ta , 
joka kehitettiin märän ashestilevyn ja 
sylinteristä tulevan lämmön avulla. 

Pintajännitteen osuus 

On kyseenalaista tunsivatko Phil-
hrook, Taggart, Jameson tai Solhrig 
oikean selvityksen sille havaitulle tosi
seikalle, että painovoima ei yksin o l 
lut r i i t tävä valettaessa kultaseoksia. 
Tavallisimmin lisäpaineen tarve selvi
tett i in johtuvaksi siitä vastuksesta, 
jonka sisäänsulkeutuva i lmatyyny saa 
aikaan, sehän t äy tyy puristaa huokoi
sen valumassan läpi pois valumuotista 
ennen metallin jähmettymistä (Chayes 
1918). Tämän selvityksen virheellisyys 
voidaan kokeellisesti todistaa suoritta
malla valu tyhjiössä, tuloksena on 
epätäydell inen valu. 

Todellinen selvitys »vastukselle», 
jonka valumuotti aiheuttaa sisäänvir-
taavalle metallille, on hammasteknii
kassa käyte t täv ien seosten erit täin 
suuri pintajänni tys . T ä m ä n selvityk
sen antoi Lana (1909), ja hän k i r j o i t t i : 
»Jokainen voima, joka on kykenevä 
voittamaan sulan kullan pyrkimyksen 
pallomaisuuteen ja p i tämään sen pai
kallaan valumuotin monimutkaisim-
missakin osissa, kunnes metalli on jäh
mettynyt, on yh t ähyvä tähän tarkoi
tukseen, kuin mikä tahansa toinenkin 
voima.» 

On tunnettua, että elohopealla on 
suuri pintajänni tys , joka aiheuttaa 
sen, että se ve täy tyy mielellään pie
niksi palloiksi. (Elohopealla on näin
ollen selvä pallovirtaus.) Verrattaessa 
elohopean pintajänni tystä 0,483 N / m , 
on juoksevan kullan pintajännitys 
melkein kaksinkertainen, eli 0,907 
N / m (Menz 1966). T ä m ä korkea pin
tajännitys, joka kasvaa valettavan 
äappaleen pienenevän paksuuden mu-
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kaan, on pääasiall inen syy epä täydel 
lisille valuille, koska se estää sulan 
metallin tunkeutumisen valumuotin 
ahtaimpiin kohti in. 

Keskipakovalu 

Varjopuolena kojeissa, jolta käy
tetään TaggartJn ja SolhrigJn valu
menetelmissä ,on se tilanne, että paine 
caikuttaa metalliin ja valusylinteriin 
ainoastaan yhdel tä suunnalta. T ä m ä 
voi helposti saada aikaan halkeamia 
ja murtumia valumassasta valmiste
tussa valumuotissa. Taggart in ja Sol-
hr ig ' inkään menetelmä ei ole täysin 
luotettava, ja sitäpaitsi Solbrig'in me
netelmällä ei ole mitään raetta, että 
paine on valusta valuun aina sama. 
Jameson kehitti uuden menetelmän 
pintajänni tyksen voittamiseksi. H ä n 
valmisti keskipakolaitteen, joka saa
tett i in narulla pyör imään . Sulatus-
deegeli, valusylinteri ja vastapaino 
asennettiin keskipakolaitteen varteen, 
ja myöhemmin jousikäyttöinen muun
nelma on prototyyppi t änäänkin käy
tet tävistä valulingoista. Saksassa on 
Wauer'in pyörää ja käsil inkoa käy
tetty aina vuoteen 1931 asti, jonka 
jälkeen vasta tu l i käy t töön na rukäy t -
töiset keskipakolingot. 

Voidaksemme eritellä epäkeskome-
netelmän etuja ja varjopuolia on het
keksi palattava alkeisfysiikkaan. V o i 
daan kuvitella narua ja sen päässä 
metallipainoa epäkeskol inkona. Kun 
pidetään narun toisesta päästä ki inni 
ja ruvetaan pyör i t t ämään sitä, joutuu 
vastapaino pakosta ympyräl i ikkee
seen. Voima, joka siirtyy narun väli
tyksellä käteen ,on verrannollinen sä
teeseen r ja metallikappaleen massaan 
M . Mitä nopeammin narua pyör i te
tään , sitä suuremmaksi kasvaa käteen 

vaikuttava voima. Matemaattisesti on 
voima K = r w - M , ja tästä selviää, 
että keskipakovalussa vaikuttava vo i 
ma on riippuvainen kullan määräs tä , 
joka voi vaihdella hyvinkin paljon, 
yhden kruunun määräs tä p i tkään sil
taan. Jos valusta tulee epätäydel l i 
nen, t äy tyy joko epäkeskovar t ta p i 
dentää, tai käy t t ää vahvempaa jousta 
l isäämään voimaa. (Edellä sanotusta 
ilmenee, että voima = keskipakovoi
ma on myöskin riippuvainen pyör i 
misnopeudesta, jota yleensä voidaan 
lisätä kir is tämällä jousta äär immil 
leen.) On olemassa kuitenkin raja, ja 
vaara ,että sylinterin pohja puhkeaa 
tai valumuotti halkeaa liiallisesta pai
neesta. Myöskin sula metalli kohtaa 
valumuotin seinämät hyvin suurella 
nopeudella, jol loin valumuotti saat
taa iskuvoimasta rikkoutua. Mi t t a 
valumassojen k y k y y n kestää iskua on 
pintakoavuus, ja kuva 2. osoittaa tu
lokset mittauksista, joita on tehty ylei-

100 200 300 ioo 500 eoo 700 eoo 
Tempra 

K u v a 2. 

Diagramma osoittaa eri valumassojen 
kovuuden riippuvuudesta lämpötilaan. 
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simmin käytössä olevista valumassois
ta. Brinell i luku on annettu suhteessa 
lämpöt i laan. 

Mittaukset on tehty kuormituksilla 
2 ja 10 N (1 N , tai Newton on p y ö -
reästi 100 g), ja kuulalla 1,25 tai vas
taavasti 2,5 mm 0 . Kavuuden vähe
neminen nousevassa lämpötilassa, on 
silmiinpistävä kahden posliini/kulta 
tekniikassa käy te t t ävän valumassan 
kohdalla. K a i k k i va lu lämpöt i laan 
kuumennettujen koekappaleiden arvot 
suuntautuvat kapealle alueelle 3:sta— 
12:a N / m m ^ . N ä m ä kokeet vahvis
tavat sen kokemusperäisen seikan, et
tä valumassat ovat arkoja aineita, jo
ten ei ole viisasta asettaa niitä altt i iksi 
turhan suurille iskuvoimille. Iskuista 
johtuvien vaurioitten välttämiseksi 
olisi toivottavaa, että sula metalli va
luu muott i in mahdollisimman pienellä 
k i ih tyvyydel lä , ja se puristetaan juu
r i ennen jähmettymistä muotin ah
taimpiin kohti in. 

Esimerkki nyöril ingolla osoittaa 
myös, että keskipakovoimalla on mää
rä t ty suunta (kuva 3). Koko voima 
vaikuttaa ainoastaan valun ja valu-
kanavien niissä osissa, jotka sijoittu
vat varren suuntaan. 

Niissä osissa valua, jotka asettuvat 
johonkin toiseen suuntaan, esim. ku l 
ma a, suhteessa varteen, tulee teholli
nen voima olemaan pienempi, (K = 
K o X cos a), ja alueilla suorakulmas
sa naruun, ovat voimat = 0. Siellä, 
missä a on suurempi kuin 90° , ve
t äy tyy sula metalli todellisuudessa ta
kaisin päin. T ä m ä riippuvuus suun
nasta on suurin varjopuoli keskipako-
menetelmällä valettaessa. Laborato
riossa ei koskaan voida täysin ennak-
kovalmistella rakennelmaa, jossa a ei 

0. On haettu menetelmää, jossa 
voima vaikuttaisi ka ikki in suuntiin ja 
saisi aikaan tyydy t t äv iä valuja. 

Tyhjiövalu 

Tärkeä kysymys ni in keskipako, 
kuin painevalussakin on se mitä ta
pahtuu muotissa olevalle ilmalle. Tag-
gart 'in aikana käytet t i in valumassana 
kipsin ja hiekan seosta, joka ol i hyvin 
huokoista. Sulan metallin vi r ta pys
ty i helposti puristamaan ilman pois 
huokosten kautta. Uudet valumassat, 
jotka on valmistettu kristobaliitista ja 
kovakipsistä ovat t i ivi impiä. Frink 
(1907) ol i ensimmäisiä, joka valoi 
käyt täen hyväksi vaakumia (kuva 4). 

H ä n asetti valusylinterin reiälliselle 
alustalle, johon yhdisti ruiskun, joka 
toimi vaakumpumppuna. Jos valusy
linteri asettui alustalle k y l l i n t i iv i is t i , 
vo i t i in sylisteristä tyhjentää ilma pois 
huokoisen valumassan läpi. Ulkopuo
linen ilmanpaine voi tällöin auttaa 
seoksen painumista valumuotti in. Va
litettavasti t äy t t ä vaakumia voi t i in 
yl läpi tää vain sen hetken, kun sula 
metalli sulki valukanavan, sen jälkeen 
ol i enää hyvin lyhyt hetki jäljellä kun 
valu o l i saatettu päätökseen. 

Jatkuu seur. num. 

G OMBILABOR CL-G VALUKOJE 

• KS/> 

VAKUMI JA PAINE 
KAASUHUOKOISETON VALU 
ILMAVAPAA SYLINTERI 
SOPII MYÖS PÄÄLLEPOLTTO-
METALLIEN VALUUN 

• NOPEA 
• PIENIKOKOINEN 
• HELPPOKÄYTTÖINEN 
• TURVALLINEN 
• KÄTEVÄ 

EDUSTAJA SUOMESSA: 

o v D E N T A L D E P O T ^ ^ 
ETELÄRANTA 2 00130 HELSINKI 13 PUH. 12 601 

PYYTÄKÄÄ TARKEMPAA ESITTELYÄ 
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URHEILUA 

Kilpailukutsu 

Suomen Hammasteknikkojen Liiton kesä
kisat pidetään Lappeenrannassa. 

Lauantaina 10. 08. 1974: Yleisurheilua 
Kimpisen urheilukentällä klo 12.00— 
14.00. Lentopalloa Kimpisen urheilupuis
tossa klo 14.00—16.00. Keilailua keila
hallissa klo 16.00. (Mahdollisuus Wil l i -
miehen kisaan, 8 sarjaa.) Yöristeily klo 
22.00—01.00 »Saimaan suurimmalla» 
Väinämöisellä. 

Sunnuntaina 11. 08. 1974: Uintikilpai
lut Uimahallissa klo 10.00—11.30. K u l 
jetus Imatralle klo 11.30 Uimahallista. 
Lounas Imatran Valtionhotellissa klo 
12.00. Palkintojen jako samassa paikassa. 
Lopuksi Imatran kosken kouhuja klo 
14.00. 

Hotellihuoneita varattu. Ilmoittautu
miset ajoissa. Kiitos! Lähemmin: Ar i 
Hänninen, puh. 953-14 979, Valtakatu 54, 
Lappeenranta. Tervetuloa! 

Talvikisat Kuopiossa 

Liiton talvikisat pidettiin Kuopiossa hel
mikuun viimeisenä viikonvaihteena. Säi
den haltija tuntuu kokonaan kääntäneen 
selkänsä kuopiolaisille järjestäjille, sillä 
edellisenä yönä alkanut lumi- ja räntäsa
de tekivät hiihtokelistä todella raskaan. 
Suomalainen puusuksi osoitti paremmuu
tensa välineiden osalta, l ieneekö johtunut 
käyttäjiensä kunnosta. l lUHa kisoja jat
kettiin keilailulla ja palkintojen jaolla 
keilahallissa. Josta siirryttiin illanviettoon 
Hotelli Atlaksen tiloihin. — Tuloksia: 

Yleinen sarja (10 km hiihto) 

1) Heikki Salo 50.32; 2) Esa Ontero 
50.53; 3) Kalevi I lkka 51.35; 4) Pentti 
Antikainen 53.32; 5) Antero Litmanen 
56.26; 6) Urho Nurminen 57.12; 7) Pek
ka Porali 59.45; 8) Jorma Loppukaarre 
1.03.31; 9) Raimo Packalen 1.09.45; 10) 
Pauli Silvennoinen 1.12.50; 11) Kalevi 
Reponen 1.20.44. 

Ikämiehet (1 km) 

1) Allan Heinänen 26.35; 2) Reino Pel
tonen 26.54; 3) Antti Hertola 30.59; 4) 
Visa Rahkonen 36.15. 

Naiset (S km) 

1) Marja-Leena Venäläinen 26.33; 2) 
Annikki Heinänen 31.38; 3) Leena Kois
tinen 35.27; 4) Irkka Vähätupa 36.40; 
5) Kirsti Porali 38.44; 6) Arja Loppu
kaarre 49.51. 

Sekasarja (5 km) 

1) KimmoLaine 33.58; 2) Jouko Laine 
34.26. 

Keilailu (4 sarjaa) 

1) Esa Miettinen 760; 2) Kalevi Valo 
742; 3) Keijo Ikonen 729; 4) Kirsti Miet
tinen 710; 5) Kauko Tirkkonen 697; 6) 
I lkka Seitamo 689; 7) Risto Liljavirta 
650; 8) E r k k i Lehmusvuori 649; 9) Visa 
Rahkonen 648; 10) Markku Laine 640; 
11) Antti Vanhanen 608; 12) Urho Nur
minen 588; 13) Ole Henriksson 489; 14) 
Ar i Hänninen 482. 

Kisoja muistivat erilaisten lahjoitusten 
muodossa: Deltaldetxjt, Hammastarvike, 
Hammasväl ine, Sarodent sekä paikalliset 
hammaslaboratoriot. Kii tämme kaikkia 
lahjoittajia sekä kilpailijoita osanotosta 
kisoihin. 

Kuopion Hammasteknikot 
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Valtakunnallinen 
järjestötoiminnan 
seminaari Oulussa 

Oulun hammasteknikkoseura järjestää 
syyskuussa kaikil le järjestötoiminnas
ta kiinnostuneille hammasteknikkolii-
ton jäsenille seminaarin, jonka teema
na on ammatti järjestön toimintaperi
aatteet ja t eh tävä t organisaatiossa. 

Ohjelmasta ja ajankohdasta tar
kemmin ilmoitetaan hammasteknikko-
seurojen väli tyksellä. 

Oulun terveisin 
Kalevi Ilkka 

MERKKIVUOSIA 

50 V U O T T A täy t t ää 03.07 -74 
E H T K a l l e H u s s o Kuopiossa. 

50 V U O T T A täy t t ää 05.07. -74 
E H T U n t o H ö ö k Helsingissä. 

50 V U O T T A täy t t ää 16.07. -74 
H T T u u r e L e p p ä l ä Helsingissä. 

60 V U O T T A täy t t ää 22.08. -74 
E H T T a i m o M a r t t i l a Y l i 
vieskassa (matkoilla). 

50 V U O T T A täy t t ää 06.09. -74 
E H T S a k a r i H i e t a l a Mäntsä
lässä. 

H A L U T A A N O S T A A 

hammasteknillinen laboratorio, jossa 
työskentelee 3—5 tiammasteknikkoa. 
Palkka mieluimmin Länsi-Suomen 
keskiosilta rannikkoalueilta. 

Vastaukset 'Hammasteknikko'-leli-
den toimitukseen, josta ne avaa
mattomina lähetetään edelleen II-
mottajalle. 

ANSIOMERKKI 
20 vuotta E H T M a t t i Lampon palve
luksessa ollut alan työntekijä H a r r i 
U o l e v i I l m a n e n , sai vastaan
ottaa Keskuskauppakamarin myön tä -
tal,schaun merkeissä. 

Merkk i luovutetti in työnanta jan 
toimesta 28. 4. -74 Hampurissa Den-
tal-schaun ferkeissä. 

KUOLLUT 
Sydänkohtauksen saaneena kuoli E H T 
R e i n o H a k a s a l o 05.05. -74 Tor
niossa. Rehti ja tunnollinen ammatti
veli on poistunut joukostamme. P i 
tempiaikainen sairaus katkaisi e lämän
langan ,joka sittenkin tu l i yl lä tyksenä 
tietoomme. 

Muistoa kunnioittaen 
S H L 

"HAMMASTEKNIKKC-lehden 

seuraava numero Ilmestyy syys
kuun puolessa välissä. Tähän 
numeroon aiottu ainehlsto pitää 
olla toimituksella elokuun 20 
p:ään mennessä. 

T o i m i t u s 

TOIMINNANJOHTAJA 

vastaanottoa el ole heinä—elo
kuun aikana. Vastaanotto alkaa 
jälleen syyskuun 1 päivänä arkl-
maanantaisin klo 18—19 liiton 
toimistossa Arkadiankatu 14 B 30. 
Puh. 447 123. 
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HAMMASTARVIKE OY:n 

varsinainen yht iökokous pidettiin 30. 
3. -74. Yht iön velat olivat t i l inpää
töksen aikana yht. 357.355,17 ja va
rat: tavaravarasto 262.422,54, kassa-
ja pankkivarat 9.230,30 ja tilisaatavat 
218.391,06; yhteensä varat käy t tö 
omaisuuden kanssa 491.961,05. Osake
pääoma 120.000,—. 

Ilahduttavana seikkana todettiin, 
että vuoden 1973 aikana myynt i ko
hosi noin 29''/o:Ua eli markkaan 
1.083.205,90. 

Tilisaatavien suuren määrän tähden 
yht iökokous määräsi johtokunnan, 
yht iön maksuvalmiuden parantami
seksi, r y h t y m ä ä n toimenpiteisiin saa

tavien perimiseksi sekä velvoi t t i 1 
kuukauden rästissä olevat erääntyneet 
saatavat peri t täviksi pankin kautta. 

Yht iökokous pää t t i myös, että osin
koa ei vuodelta 1973 jaeta, jotta yh
tiöllä olisi käy t tövaro ja suurempiin 
tavarahankintoihin ulkomailta, koska 
pankkiluottojen saanti on huomatta
vasti vaikeutunut. 

Yht iökokouksen valitseman johto
kunnan työnjako muodostui seuraa
vaksi: puh.joht. A. Franck, varapuh. 
joht. M . Elomaa ja sihteeri A . Leino
nen. Muut jäsenet: H . H ä g g ja T. 
Rusanen. Varajäsenet: G. Levander, 
U . Maaniemi ja U . Kokko. 

Johtokunta kutsui yht iön luoton-
valvojaksi Mauno Elomaan. 

A M E R I K K A L A I S I A "teräksenkovia" tuotteita 
N—N NIRANIUM-tehtaan kromikobolttiterästä — ei nik

keliä — taipuisaa — muototarkkaa — täyttää kaikki 
laatuvaatimukset — huokeata 

• WAX SOLVENT 
(aerosoli) 

• NIRA-SEAL 
(aerosoli) 

• SPRAY GRIP 
(aerosoli) 

• Solutlon' E 

• VVELDING RODS 
• Socket Hlnge 

8 

— Huippunopea vahan tai muovin 
poistaja — Dedeco takaa laadun 

— antaa kovan ja sileän pinnan kip
simallille — Niranium-tuote 

— kiinnittää vahan tai muovin parem
min kipsimallille — Niranium-tuote 

— valumassan kovetusneste — Nira
nium-tuote 

— juotospuikot — Niranium-tuote 
— saranoita teräsproteeseihin — Ni

ranium-tuote 

Y K S I N M Y Y N T I : 

V E I K K O A U E R 
PUH. 174 213 — VUORIK. 22 A — HELSINKI 10 

26 

liamiliäsvttliiie fsi|lplM 

Passat-imulaatikko 
PASSATIN KUUSI VERRATONTA ETUA: 
•i Voimakas imuteho ja kolminkertai-

• nen suodatin suojaavattyöntekijän 
vaaralliselta pölyltä. 

2 Työympäristö pysyy puhtaana. 

0 Alhainen alipaine. 

tai ohjauskiskoilla tukialustalle 
pöydän alle. Passat sopii ahtaisiin
kin työskentelytiloihin, koska työ
paikan ympäristö jää vapaaksi. 

C Ihanteellinen hionnan, kumikiilloi-
tuksen ja lopullisen puhdistuksen 
yhteydessä. 

A Passat-imulaatikko on helppo kiin- g Jalometallinen pöly saadaan tal-
nittää joko työpöydän laatikkoon teen irroitettavasta pölypussista. 

Tekniset tiedot: 
Korkeus: 150 mm 

Leveys: 
Syvyys: 
Paino: 
Jännite: 

(tukiaiustan ja iaatikon kanssa 180 mm) 
470 mm 
470 mm 
12,5 kg 
220/110 V 

Virtalaji: Vaihtovirta 
Teho: 230 W 
Imuteho: 6 mVmin. 
Lisälaitteet: Tukialusta, laatikko ja 

ohjauskiskot 

V i i / Ini if#HAMMASIIilLINE 
Pohjoisesplanadi 25 A, OOIOO Helsinki 10, puh. 90-12623 Aurakatu 8,20100 Turku 10, puh. 921-336 533 

Jyväskylä • Kuopio > Lahti • Oulu • Pori • Seinäjoki •Tampere 



sarjassa laboratorio-
työjuhtia: 

Sarodent Oy 
Kauppiaskatu 11 C 
20100 Turku 10 
Puh. 15 031 

Aclapta-menetelmä 
Adaptan 6 verratonta etua 
1. Nopea ja tarkka tapa valmistaa kapat, kulta-
ja fasadikruunut. 

2. Yksinkertainen työskennellä, ei tarvita ko
netta: 10 sek:ssa saadaan Istuva kappa. 

3. Vähintäin 0,3 mm:n paksuinen kelmu takaa 
onnistumisen kombinoiduissa proteeseissa, 
joissa ranka upotetaan siltaan. 

4. Muotonsa säilyttävän Adapta-folion ansios
ta istuvuus on ehdoton ja työn poisto mallilta 
on helppoa. 

5. Ohut alimmainen kelmu pitää sementtiä var
ten olevan tilan vapaana. 

6. Edullinen ja helppo menetelmä. 

Adapta-menetelmään kuuluu: 
1. Jalallinen muotoiiuastia kitteinään 
2. Rengas folioita varten 
3. 200 kpl 0,6 mm:n vahvuisia folioita 
4. 200 kpl 0,1 mm:n vahvuisia folioita 
5. Varapakkaus Adapta-kittiä 

/ n ] if#HAMMASIIiiUNE 
Pohjoisesplanadi25A, OOIOO Helsinki 10, puh.90-12623 Aurakatu8,20100Turku 10, puh,921-336533 
Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Oulu • Pori • Seinäjoki -Tampere 



Takuuetiketti. Älä unohda 
sitä työselostuksesta! 

Garanterat 1 ^ 

SJÖDINGS l̂ terô  
I C I 

-GULD 

Te jotka käytätte 
Sjödingin C-kultaa 
ilmoitatte tietysti 
sen myös hammas
lääkäreille. 

Jos vain kirjoitatte 
C-kuitoa lähetteeseen 
jo laskuun ilmaisee se 
hänelle voin että käy
tätte l u o k k a 
1 I I - k u 1 t o o 
FDI- standardista. 

Näin ollen keskikovao 
kultaa! Tämän sanon
nan taakse saattoa 
piiloutua hyvin paljon. 

Jos sitävastoin käy
tätte takuuetikettiä 
johon merkitsette C 
ei ole epäilystäkään 
mitä on käytetty. 
Ehdottomasti laatu-
kultaa, jonka takeena 

J o l i i i ^ i l k l i i i £ & € o 
GARDSVAGEN 2 " 1 7 1 5 2 S O L N A ' ^ T E L 06'83 03 85 

on kokemus jo taito. 
Se antoa hammas
lääkärille lisää luotta
musta teihin jo työ
menetelmiinne. 

Näin ollen älä unohda 
tokuuetiketin olemassa
oloa, vaon käytä sitä 
jatkuvasti kaikissa 
kuitotöissä laadun 
takeena. 

SUOMESSA 
° v D E N T A L D E P O T A . 

akryylietuhammas 

• tutut VIVODENT-malllt 
valkofluorlsoivat PERL-EFFECT-värit 
kauniisti kuultavat kärkiosat 

• nyt myös kahden hampaan sarjoissa, ei 
enää turhia "korjaushampaita" 

• yksilölliset proteesit samaan hintaan, 
koska ykköset, kakkoset ja kolmoset voi
daan valita mistä mallistaja väristä tahansa 

• anatomisesti ja esteettisesti oikea muo-^ 
toilu sekä iabiaaii- että palatinaaiipinnaiia 

• pitkät ja leveät keulaosat mahdollistavat 
haluttaessa diasteemojen jättämisen sekä 
paradentoosin jäljittelyn ainutlaatuisella 
tavalla 

• väri ei muutu hiottaessa, koska väri ulot
tuu hampaan sisäosiin asti 

mineraalietuhammas 
VnrOPERL-PE 

normaali purenta ristipurenta 

SR-ORTHOTYP -akryylitakahampaat 

ORTHOTYP-A -posliinitakahampaat 
• helppo asetella täydellinen artikulaatio 
• pitkät kaulaosat 
• kaunis muotoilu - erityisesti premolaa-
rien bukkaalipinta 
• akryylihampaitakin voi hioa ilman haitta
vaikutuksia, koska ydin on esipolymeroitu 
ja pintaa kovempi. 

#HAMMASVALINE 
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Kruunu-ja 
siltamateriaalL 

B i o d e m l f B T S 
Uudenlainen materiaali: 
Tarkoin valikoitu polymeri on 
yhdistetty epäorgaanisi in a ineis i in . 

Loistava. 
Posli inlmaiset 
kruunut ja sillat. 
Silmiinpistävän 
homogeeni. , 
tiivis, sileä pinta. 

3 nestettä: 
S (Spec ia 
Vapaakäden täppä-
ykseen. 
N (Normal). 
Kyvettitekniikkaan. 
K (Kallthärtend). 
Kylmäpolymeri . 

Järkiperäiseen työskenteiyyn 
jokaise i ia meneteimällä. 

Parhaat mahdoll iset 
fysikaaliset 
ominaisuudet, es im. 
50 °/o parempi 
kulutuskesto, kun 
aikaisemmil la 
materiaalei l la. 

Kirkkaat, syvät 
Biodent värit, 
myös ohu issa 
ker roks issa . 

Vaikofluorisoiva. 
Opal isoiva . 
Tehdasvaimii t 
korostusvärit. 

w c o 3 
a 

Biodent K B7S 

Käytännölliset jauhe ja 
nestepuiiot. 
Saatavana täydellisinä 
sekä yksittäispakkauksina. 
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