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Aiheesta?
Hammasteknikkolehden toimituskunnassa tapahtui vuosikokouksen valintojen mukaisia muutoksia. Lehden tämän
vuoden ensimmäinen numero ilmestyi samanlaisena kuin
aikaisemmin. Sanottavaa ja ainakaan nopeaa muutosta ei tule tapahtumaan. Ammattijulkaisun omaksuma asiallinen linja
pyritään säilyttämään, mutta näinkin pienen ja silti hajanaisen
ammattiryhmän luulisi käyttävän lehteään myös tiedottamiseen. Lehden välityksellä leviää tieto helposti eri puolilla Suomea tapahtuneiden kokousten sekä illanistujaisten avartavista
keskusteluista ja monasti koko ammattikuntaa kiinnostavien
asioiden erilaisista ratkaisutavoista.
Ensimmäinen Hammasteknikkolehden tiedotusluonteen lisäämisen suuntainen toteutus on hammastarvikeiiikkeille,
mutta miksei myös muille, teknikoille sopivia tuotteita tarjoaville yrityksille avoin ns. 'tuotetietoa" niminen palsta. Tällä
palstalla he saavat kertoa puolen sivun pituisella artikkelilla
tuotteistaan. Kuvat ovat toivottuja, mutta ne sisältyvät myös
tuohon puoleen sivuun ja laatoista syntyvät kustannukset
tulee artikkelinkirjoittajan itse maksaa. Toinen hieman pidemmän tähtäyksen muutos on toiveemme saada lehtemme offsetpainatukseen. Offsetmenetelmällä pystyisimme paremmin
palvelemaan ilmoittajiamme ja samalla se helpottaisi myös
lehden toimittamista. Tässä yhteydessä lienee harkittava
myös lehden kokoa.
Suomen Hammasteknikkojen Liitto on 52 vuotta vanha ja
luulisi noiden vuosien kasvattaneen jäsenistöön yhtenäisyyttä,
mikä kuvastuisi kiinnostuksena liitossa käsiteltäviin koko ammattikuntaa koskeviin asioihin. Kuitenkin välillä tuntuu siltä
kuin kukin jaos vetäisi suuntaansa ajatellen vain omaa etuaan.
Palkoista neuvottelu on hyvin normaalia nyky-yhteiskunnassa
ja sen tulisi sujua lailliset neuvotteluoikeudet omaavien osapuolten kesken tavalla mikä johtaa sopimukseen. Pian on
myös palkansaajapuolella viralliset oikeudet neuvotella omista
asioistaan, joten ei pitäisi olla enää esteitä tuloksellisille palkkaneuvotteluille. Paljon pahemmat seuraukset Hammasteknikkoliitolle on luultavasti tuolla yhä pienempiin ryhmiin jakautumisella. On erikoishammasteknikkoa, hammasteknikkomestaria, ylemmän ammattitutkinnon suorittanutta, laboratorion
omistajaa, ja jokaisella ryhmällä omat intressinsä. Näiden ryhmien istuttaminen saman pöydän ääreen on ensiarvoisen tärkeää, kun käsitellään lausunnoilla olevia lakiuudistuksia. Perin vaaralliseksi voisi luonnehtia tilannetta, missä vain yksi
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näistä ryhmistä antaisi lausunnon Hammasteknikkoliiton nimissä.
Tällä hetkellä tuntuu siitä kuin Valtion Hammasteknikkokoulu olisi ainut "ryhmä" mikä takaa jatkuvuutta ammattikunnallemme. Koulun tämänhetkiset tilat ovat varsinkin keskitalvella niin surkeat, että niistä on tarkoitus päästä pois mahdollisimman pian. Koulun "piirustusosastolta,, on lähtenyt lähemmäs kymmenen ratkaisumallia erilaisiin vuokrattavaksi tarjottuihin vaihtoehtoihin, mutta vuokraussopimusta ei ole vielä
syntynyt. Toive uusista tiloista viivästyttää ensimmäisen kerroksen, tulevan 2. luokan kunnostuksen aloittamista. Kalusteet
sinne on tilattu, sillä nehän sopivat myös uusiin tiloihin.
On tietysti ratkaisevaa mistä uudet tilat saadaan koululle
vuokrattua. Mutta suunnitelmiin kuuluvat huoneratkaisut koulun oppilaille, erikoishammasteknikkokurssille, laboranttikoulutukselle kuin myös pysyvät tilat hammasteknikkojen jatkokoulutukseen. Tällaisesta yhteisen katon alla tapahtuvasta
opetuksesta on olemassa jo koulun johtokunnan päätös.
Tämä lakiin perustuva, ammattikasvatushallituksen valvoma
ammattiopetus jatkokoulutusmahdollisuuksineen takaa ammattikunnan jatkuvuuden ja ehkäpä siellä vähitellen syntyy
nyt puuttuvaa yhteishenkeä, mikä pelastaa HTL:n hajaannukselta tai synnyttää tilaile toimivan katto-organisaation
(keskusorganisaation).
E. N i e m e n m a a

V I T A

K

B
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Hammaslääkärijärjestöjen
järjestämät kurssit
hammasteknikoille syksyllä 1977
Kurssi-Ilmoittautumiset
on tetitävä
suoraan os. Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta, Akavatalo,
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI
52, puh. vaihde 90-14 14 22/Koulutus.
Viimeinen Ilmoittautumispäivä kursseille on 31. 8. ellei ohjelmassa toisin
mainita. Pääsystä kursseille tiedotetaan kirjeitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Tässä yhteydessä lähetetään myös
pankklsiirtokaavake maksun suorittamista varten.
Peruutusten tulee olla Koulutustoimikunnalla 1 kk ennen kurssin alkua, sillä myöhemmin saapuneista peruutuksista perii Koulutustoimikunta 100 mk toimistokulujen peittämiseksi.
Suomen Hammaslääkäriseuran
Koulutustoimikunta

IRROITETTAVIEN
OIKOMISKOJEIDEN

voidaan polymeroida 6 ilmakehän paineessa: 93° G vedessä
—115° G glyseriinissä —120° C vesihöyryssä ja myös
ilman painetta keittämällä kyvetissä.
VITA K + B 93 kruunu- ja siltamateriaaii on helppo kiilioittaa
ja nopea muotoilla joko vapaasti tai kyvettiin täppäämäilä.
Sen huippuominaisuuksia ovat suuri taivtutuslujuus, optimaalinen kovuus ja värien varma säilyminen suussa.
Täydellinen lajitelma käsittää työstöä varten apuvälineet,
jauheet ja erikoisnesteet — 1.720,—
YKSINMYYNTI:

V E I K K O

A U E R

PUH. 174 213 — VUORIK. 22 A — HELSINKI 10

VALMISTUS

Kurssinpitäjät: Dos. Sinikka Myllärniemi, Helsinki; Hammasteknikko Erkki
Lehmusvuori, Helsinki; Hammasteknikkomestari Aarno Salmelainen, Helsinki.
Aika: la 3. 9. klo 9.30—12.30 ja 13.30
—15.30 (5 tuntia).
Paikka: Heslingin yliopiston hammaslääketieteen latios, Fabianink. 24,
Helsinki.
Luonne: Luento- ja työkurssi hammaslääkäreille ja hammasteknikoille.
Osanottajamäärä: Rajoitettu.
Maksu: 230,—.
Viimeinen ilm.pv. 1. 8.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on opettaa tavallisimpien irroltettavien oikomiskojeiden valmistusta.

KULTASEOKSET

PROTETIIKASSA

Kurssinpitäjät: Hammasteknikkomestari Lars Nordberg, Helsinki; HLL Jouko Tuomaala, Helsinki; HLT Antti YliUrpo, Turku.
Aika: La 3. 12. klo 10.00—13.00 ja
14.00—17.00 (6 tuntia).
Paikka: Rantasipi Hyvinkää, Hyvinkää.
Luonne: Luentokurssi hammaslääkäreille ja hammasteknikoille.
Osanottajamäärä: 50.
Maksu 180,—.
Tarkoitus: Kurssi on tarkoitettu hammaslääkäreille
ja hammasteknikoille
le materiaalitietouden syventämiseksi.
Kurssin aikana käydään läpi protetllkassa käytetyt kultaseokset,
— laatuvaatimukset
— saatavana olevat kultaseokset
— oikean kultavalinnan perusteet
— oikeat laboratoriomenetelmät
— kullan korvikemetalllt
— hammaslaboratorion ja hammaslääkärin vastuukysymykset
sekä myöskin metallikeramiikasta
— erikoismateriaalit
— tekniset vaatimukset
— tekninen toteutus
luentojen ja keskustelujen muodossa.
YHDISTELMXPROTEESIT

Hoidon käytännön toteutus työvalheittain
Kurssinpitäjät: Apul.prot. Hannu S.
Siirilä, Helsinki, Hammasteknikko Matti
Närö, Helsinki.
Aika: La 28. 1. 78 klo 9.15—12.00 ja
13.00—16.00 (6 tuntia.)
Paikka: AKavatalo, Rautatieläisenkatu 6, Helsinki.
Luonne: Luento- ja kuvademonstraatiokurssi, joka on tarkoitettu yhteisesti
hammaslääkäreille ja hammasteknikoille (laboratorioteknikoille).
Osanottajamäärä: 40.
Maksu: 200,—.

11

10

Kursslohjelma: Jäljempänä mainitut
aiheet käsitellään siten, että hammaslääkärin ja hammasteknikon osuudet
kussakin työvaiheessa esitetään peräkkäin.
Kiinnikevalinnan perusteet
— tehdasvalmisteiset kiinnikkeet
— laboratoriovaimisteiset kiinnikkeet
Suunnittelu
Hionnat ja jäljennökset
Kruunun valmistus ja kiinnikkeiden sijoittelu
Sovitukset ja kontrollit suussa
Rungon valu, sovitus ja juotokset
Irroituskeinot
Korjaukset
Ylläpitohoito

nähdään eräs tällainen erittäin tarkoin
jäljentynyt kipsipinta. Vaatimuksena on,
että 0,075 mm leveä ura jäljentyy kokonaan (kuvassa 1 viides ura oikealta).

ALGINAATTISTANDARDI
ISO 1563

Kuva 1.
Testi yksityiskohtien jäljentyvyydestä.
Nuolet osoittavat vähimmäisvaatimuksen rajan (0,075 mm leveä ura).

Kaikki ISO-standardit asettavat hampaanhoidolllsllle materiaaleille
sekä
muodollisia vaatimuksia että laatuvaatimuksia. Muodolliset vaatimukset koskevat pakkausta, käyttöohjetta, merkintöjä jne. Merkinnöistä tulee ilmetä valmistuspäivä ja tuotenumero. Turvallisuussyistä käyttöohjeessa tai erillisellä
liuskalla pitää olla takuu siltä, ettei
tuote ole vaarallista siinäkään tapauksessa, että potilas sattuisi nielemään
10 ml alginaattimassaa.
Alginaattijäljennösalneet luokitellaan
kahteen ryhmään: nopeasti kovettuvaan
I- tyyppiin sekä normaalisti kovettuvaan
II- tyyppiin.
Useimmista
alginaattljäljennöksistä
valmistetaan kipsimalli. Siksi eräs tärkeä testattava ominaisuus on aineen
jäljentyvyys kipsiin. Sitä varten otetaan
jäljennös levystä, jossa on eri levyisiä
uria. Valmistetaan kipsimalli. Kuvassa 1

Työskentelyaika (vvorking time) on
aika, joka on käytettävissä aineen sekoittamisen alkamisesta sen kovettumisen alkuun asti. Jäljennöksen on siis oltava suussa paikoillaan ennen kuin
työskentyaika on kulunut umpeen. Aika testataan painamalla neula määrätyllä voimalla massan läpi tietyn ajan
kuluttua. Mikäli neula tunkeutuu massan läpi ilmoitetulla hetkellä, on työskentelyaika riittävän pitkä, l-tyypin alginaateilla työskentelyajan pitää olla 1
min. 15 sek. tai pitempi ja ll-tyypillä vähintään 2 min.
Kovettumisaika (setting time) osoittaa, kuinka pitkän ajan kuluttua alginaatti on kovettunut sellaiseksi, että
jäljennös voidaan ottaa suusta pois.
Tämä testataan koskettamalla alginaatln pintaa akryylisauvalla. Vastasekoitettu massa tarttuu sauvaan, (vasemman
puoleinen kuva 2), mutta kovettunut

Kuva 2.
Kovettumisajan määrittäminen.
massa ei tartu (oikeanpuoleinen kuva
2). Koe toistetaan 10 sek. välein, l-tyypin alginaatin kovettumisaika on 1—2
min. ja ll-tyypin 2—2 1/2 min.
Elastiset ominaisuudet ovat tärkeitä
jäljennösaineissa. Alginaateista testataan pysyvä muodonmuutos ja kovuus.
Kokeet tehdään sylinterin muotoisella
koekappaleella, jonka korkeus on 19
mm ja halkaisija 12,7 mm.
Pysyvällä muodonmuutoksella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon materiaali
muuttaa muotoaan, kun sitä rasitetaan
mekaanisesti (esim. kun jäljennös poistetaan suusta). Mittaus tapahtuu puristamalla koekappaletta kokoon 10 %
pituussuunnassa määrätyn ajan, jonka
jälkeen kappale päästetään vapaaksi
puristuksesta. Kokoonpainuminen mitataan ja ilmoitetaan %:na alkuperäisestä pituudesta (A) ja sen tulee olla
.vähemmän kuin 2,5 °/o (kuva 4).

On tärkeää tuntea materiaalin jäykkyys (strain in compression), koska
jäykkää ainetta olevaa jäljennöstä on
vaikea poistaa allemeneviitä alueilta,

Kuva 3.
Koekappaleen valmistus elastisten ominaisuuksien ja puristuslujuuden mittausta varten.
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mutta liian pehmeä materiaali muuttaa
muotoaan kipsimallia valmistettaessa.
Jäykkyysmittaukset tehdään kuormittamalla koekappaletta tietyllä painolla
(kuva 5) ja mittaamalla kappaleen pituus (B). Sitten painoa lisätään asteittain 10-kertaiseksi ja mitataan kappaleen uusi pituus (C). Ensimmäisen ja
jälkimmäisen mittauksen ero ilmoitetaan °/o:na kappaleen alkuperäisestä
pituudesta (A), ja sen tulee olla 10—20
Puristuslujuus mitataan samanlaisella koekappaleella kuin kuvassa 3 on
esitetty. Tätä kuormitetaan pituussuunnassa tasaisesti kasvavalla voimalla
kunnes koekappale murtuu. Materiaalin
on kestettävä vähintään 3,5 kp/cm^ (kuva 6).
Myös säilyvyyttä varastoituna (deterioration) tutkitaan mittaamalla puristuslujuutta. Tuotetta säilytetään alkuperäispakkauksessa 1 viikko 60°C lämmössä
suhteellisen kosteuden ollessa 100 °/o.
Koekappaleet valmistetaan, ja puristuslujuuden tulee olla vähintään 2,6 kp/
cmL Näin testataan sekä pakkauksen
laatua että itse materiaalin säilyvyyttä.

ALGINAATTIJÄLJENNÖSAINEIDEN
TESTAUS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
1563:n (ISO R 1563) SUOSITUKSEN
MUKAISESTI

PYSYVÄ MUODONMUUTOS
puristetaan
kokoon
10°/o

vapautetaan

Kuva 4.
Pysyvän muodonmuutoksen mittaus

JÄYKKYYS
0,1 kp/mm'

1 kp/mm'

1
A

1

1
(Kuva 5.
Jäykkyyden mittaus

il

/

Allaoleva lista käsittää alginaattijäljennösaineet, jotka NIOM on testannut

tuottajien ja jakelijoiden välisen sopimuksen mukaisesti.
Tämä luettelo korvaa kesäkuussa
1976 ilmestyneen luettelo no. 9:n.
LUETTELO NO. 12 — joulukuu 1976.
Alginaattijäljennösalneet, jotka täyttävät
ISO R 1563:n (Ist Edition June 1970)
vaatimukset.

Tuotenimi

Tuottaja/Jakelija

AKA
Algiflex Super
CA37 "fast pink"
CA37 "superior pink"
Coe Alginate
Jeltrate
Kerr Alginate Fast-Set
Kerr Alginate Normal-Set
New Kromopan
Ortho-jel
Orthalgenat
Palgat
Palginex '75'Type I
Palginex '75' Type II
Pharmalgat
Plastodent
SR-lvopal
S. S. White, Alginate Impression
Compound
Xantalgin Type I
Xantalgin Type II
ZeIgan

Kettebach GmbH & Co. KG
Svedia Dental-lndustri AB
Keur & Sneltjes Dental Mfg. Co.
Coe Laboratories Inc.
L. D. Caulk Co. Div. of Dentsply Int.
Kerr Manufacturing Co.
Wright Dental Group
Dentaurum
Espe GmbH.
International Dental Products Inc.
Scania Dental AB
Plastodent Inc.
Ivoclar AG
S. S. White Ltd.
Bayer AG Dental
De Trey AG

NIOM, Nordisk institutt for odontologisk materialprov, Forskningsv. 1, Oslo 3.
Käännös .TandtekrijHsr g(7J,.
"HAMMASTEKNIKKO"-lehden
seuraava numero Ilmestyy syyskuun puolessa välissä. Tähän
numeroon aiottu aineisto pitää
Olia toimituksella elokuun 20
p:ään mennessä.
Kuva 6.
Puristuslujuuden mittaus

Toimitus

pen
itä
ipi
isi/
iluien
Ve-

rajoissa, mutta siitä on hyötyä voita
sa vakioida olosuhteet ja tiedettäe
kultaseoksen valukutistuman suur
tarkasti,
Valettaessa kultalaatuja, joiden p
le poltetaan posliinikuori tai fas
asetetaan valumassoille erikoisia v£
muksia, koska tällaisten kuitaseos
sulamispiste on tavallista korkeamr
la ja valu tapahtuu n. 900 asteessa. "
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HAMMASPROTETIIKASSA
KÄYTETTÄVIEN KUl.TASEOSTEN VALUKUTISTUMAT
JA NIIDEN KOMPENSOIMINEN

pysyy valuontelon seinissä kiinni

verran, että sen s u p i v o i m a irrottaa metallin valumassasta. Tämän j ä l k e e n metalli jäähtyy j a kutistuu irrallaan j a riippumatta

HLK Harri Parikka,
HLT Antti Yli-Urpo

valukyvetistä

aina

ne kulatseoksista

huomioimaan
kutistuminen.

ja jäähtymiskutistuminen
ilmiö useimmille
seoksiile.

joudu-

seoksen

mettymisen ja jäähtymisen
tapahtuva

hajoaa ja

kappale jäähtyy

valettu

dessä.

yhteydessä

Sulan kultaseoksen t a r t t u m i n e n v a l u -

Jähmettymis-

muotin reunoihin on sitä v o i m a k k a a m -

on

paa mitä suurempi on valetun

normaaii-

Vaiukutistumaan

vaikuttaa

Ohuella

levymäisellä

valukappaleella

on

miskutistuma

m a n p a i n o i s e l l a pallolla. Valun

rannollinen
Puhtaan
noin

lähpötilan
kullan

1.67

"/oia.

käytettyjen

suoraan

ver-

pienenemiseen.

vaiusupistuma

on

Hammasprotetiikassa

kuitaseosten

valukutistuma

kappa-

leen pinta-ala suhteessa sen massaan.

metalliseoksen o m i n a i s u u d e t ja jäähtylisäksi

metalli-

nopeasti vapaana ve-

jäh-

metalleille ja metaiii-

on

kun

sa vielä huomattavan kuuma. Vedessä

Valmistettaessa osa- tai k o k o k r u u n u ja valamalla

varsinkin,

vaiukyvetti upotetaan veteen sen ollesvalumassa

taan

kun-

nes muu osa metallia on jäähtynyt sen

pienempi

mistä

valuontelon

valukappaleen
on

valukutistuma
seiniin

sa-

kiinnitty-

lisää

myös

monimuotoisuus,

tällöin

kyse kutistuman

tymisestä.

kuin

Täysin

mekaanisesta

tarkkaa

es-

prosenttilu-

vaihtelee 1.37 % : n j a 1.56 7o:n välillä.

kua kuitaseosten

Valukutistuma

v o i d a näin ollen antaa, koska tulokset

lisäämällä
ja

on

saatu

seoksiin

palladiumia.

pienenemään

kuparia,

Seoksiin

platinaa

lisätty

hopea

lisää vaiukutistumaa. Käytettäessä
maaleja

hammasprotetiikassa

jä v a l u m e n e t e l m i ä
man

ilman

kompensointia

saadaan

kutistuman

ja

muodosta

valuiämpötiloista

ja

koosta

ja

kulta-

seoksien ominaisuuksista.

käytettyKuitavalujen kutistuma on niin suuri,

kuitaseoksia

että ellei sitä oteta h u o m i o o n j a pyritä

suuruudeksi

valukutistuma

valujen

käytetyistä

ei

valukutistu-

tenkin keskimäärin 1.25 ( +
Todellinen

nor-

riippuvat

vaiukutistumalle

kui-

0.1) % : a .

on

siis

pie-

kompensoimaan,

ei valmistettuja

tai k o k o k r u u n u j a saada s o p i m a a n
kasti

paikoilleen,

koska

osatar-

yksinkertaiset

nempi kuin p e l k k ä seoksen suoraviivai-

vaiupaikat jäävät irti kaviteetin reunois-

nen j ä ä h t y m i s k u t i s t u m a

sulamispistees-

ta j a satulapaikat ja kruunut liian pie-

tä h u o n e e n l ä m p ö i s e k s i . Ero j o h t u u su-

ninä eivät m a h d u hiotun hampaan pääl-

lan valumetallin tarttumisesta kiinni va-

le. On pyritty kehittämään erilaisia kei-

lukyvetin vaiuonkaion reunoihin, jolloin

noja tyydyttävän tuloksen aikaansaami-

metallin

seksi. Yleisin ja käytetyin keino on v a -

valukutistuminen

estyy

hie-

man. Sulan metallin täytettyä valuonte-

lumassan

kovettumisen yhteydessä t a -

lon se aikaa ensin j ä h m e t t y ä valuonte-

pahtuvan

laajenemisen

lon seiniltä, koska valukyvetin lämpöti-

minen

la on alhaisempi
Tämän

kuin

aikujäähtymisen

sulan

metallin.

aikana

synty-

nyt ohut metallikerros on heikko j a se

ja

valukyvetin

hyväksi

käyttä-

lämmittäminen

ennen varsinaista valua, jolloin se laaj e n e m i s e l l a a n k o m p e n s o i kullan v a l u k u tistumista.
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Nykyisin

käytössä

olevista

valumas-

sa

pääsee

laajenemaan

mahdollisim-

soista yleisimpiä ovat kvartsia, krlsto-

man tasaisesti. Vuorattaessa vaiukyvetti

baliittia j a teldymiittiä sisältävät aineet,

yhdellä

joissa on kipsiä sideaineena.

noin 0.7 % : n kovettumislaajentuma p o i -

valumassat

laajenevat

Käytetyt

kovettuessaan

asbestikerroksella

saavutetaan

kittaissuunnassa, mutta kaksinkertainen

noin 0 . 1 — 0 . 5 °/o:a riippuen valumassan

asbestikerros

koostumuksesta.

% : n kovettumisiaajentuman. Ero j o h t u u

nen

Kovettumislaajenemi-

kasvaa valumassassa olevan

verin suhteellisen

osuuden

koska tällöin seoksessa olevan

kipsin

osuus kasvaa. Kipsi aiheuttaa
kovettumisen

pul-

kasvaessa,

yhteydessä

massan

lämpöener-

toisaalta

mahdollistaa

kasvaneesta

noin

0.95

peräänantavuu-

desta j a toisaalta, koska paksusta asbestikerroksesta imeytyy vettä valumassaan

sen kovettuessa

aiheuttaen

semihygroskooppisen

nk.

laajentumisen.

gian kehittymistä, jolloin valumassa laa-

A s b e s t i k e r r o k s e n paksuus ei saisi k u i -

jenee j a sen sisällä oleva vahasta tehty

tenkaan ylittää yhtä millimetriä.

valumain. Vahamallin tasainen laajeneminen edellyttää sen asettamista vaiukyvettiln niin, ettei kyvetin reunat estä
sitä

laajenemasta; valukyvetit

on val-

mistettu yleensä teräksestä tai kuparista, j a niiden

lämpölaajenemiskertoimet

ovat p i e n e m p i ä kuin valumassan.
lumassa laajenee

näin

ollen

Va-

vapaasti

eniten renkaan v a p a i d e n päiden suuntaisesti, j o t e n valumain

on

edullisinta

asettaa 45 asteen kulmaan vaiukyvettiä
j a valukanavaa vastaan. Tällöin
neminen

on

mahdollisimman

laaje-

tasaista

»KihuiiTallissa. Tässä asennossa on s u lan kullan pääsy valuonteioon

helpoin-

A s b e s t i k e r r o k s e s t a huolimatta pyrkii
valumassa aina laajenemaan e n e m m ä n
valukyvetin vapaiden
päiden suuntaisesti kuin kyvetin reunoja kohti. Sen
tähden asbestia ei uloteta aivan valukyvetin päiden tasalle, vaan kyvettiä jätetään paljaaksi noin kolme millimetriä,
jolloin valumassa pääsee
tarttumaan
renkaaseen kiinni, j a pitkittäissuuntainen laajeneminen estyy hieman. Tällä
tavalla saadaan poikittais- j a pitkittäissuuntainen valumassan
laajeneminen
m a h d o l l i s i m m a n samansuuruiseksi v a lukyvetissä.

Biocron-akrylihammas on
uudella tavalla kerrostettu.
Denttinlja kärkimassa
limittyvät sormimaisesti
toisiinsa ja tästä johtuu
eloisa värileikki
proteettisesti tärkeällä,
näkyvällä kärkialueella.
Luonnollisuutta on vielä
väreillä sävytetty: Biocron- ^
akrylihampaat ovat tunnetun •
Biodent väriasteikon mukaisia.
Esteettisyydeltään,
malleiltaan, rakenteeltaan ja
materiaaliltaan on Biocron
korkea - arvoinen jäsen
ajanmukaisessa Biodent
ohjelmassa korvattaessa
omia hampaita.

Luonnonmukaisten
hampaitten elävyyttä

ta.
Valukyvettinä on mahdollista
Valukyvetteinä

käytetyt

sylinterit e i -

myös

kumista

valmistettuja

vät siis laajene samassa suhteessa kuin

j o l l o i n valumassa pääsee

valumassat.

vapaasti myös poikittaissuunnassa. K u -

Valumassojen

laajenemi-

sen mahdollistamiseksi myös poikittais-

miset valukyvetit

suunnassa

saavuttaneet

puolelta

valukyvetit

vuorataan

asbestikerroksella,

mikä

sisäkos-

eivät

suosiota

Biocron

käyttää

kyvettejä,

laajenemaan

ole kuitenkaan
teknillisissä

la-

Akryli-etuhammas Biodent ohjelmaan

boratorioissa.

tutetaan vedellä ennen valumassan sekoittamista. Näin m u o d o s t u u peräänantava kerros kyvetin sisälle j a valumas-

OLETKO MUISTANUT MAKSAA HAMMASTEKNIKKOLffTON JA AVUSTUSKASSAN
JÄSENMAKSUT

Valumassan normaali kovettumislaaj e n t u m i n e n ei yksin riitä k o m p e n s o i maan
kuitaseosten
valukutistumista,
vaan lisäksi käytetään valumassan kosteutta imevää kovettumislaajentumista
eli h y g r o s k o o p p i s t a laajentumista j a v a lulämpötilan aiheuttamaa laajentumista
eli termistä laajentumista hyväksi.

DelreyGeseiischaftmbH
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Valumassan h y g r o s k o o p p i n e n laajentuminen aikaansaadaan upottamalla vaiukyvetti 38 asteiseen veteen seitsemän
minuutin kuluttua sekoittamisen aloittamisesta. Kovettuminen tapahtuu täliöin
veden sisäliä.
Valumassan
aineiden
reagoidessa keskenään niiden seassa
oleva vesi kuluu reaktion suorittamiseen
ja vesi ei voi estää enää niin kuin
alussa, kiteitä sitoutumasta
toisiinsa.
Kyvetin ollessa upotettuna veteen pääsee vesi vapaasti kulkeutumaan kiteiden väliin ja estää niiden sitoutumisen
pintajännityksensä avulla. Koska kiteet
eivät kiinnity toisiinsa kiinni, niiden koko kasvaa ja aiheuttaa valumassassa
laajenemispyrkimyksen.
Valumassassa
olevat kvartsikiteet ohentavat massaa,
jolloin vesi pääsee kulkeutumaan hyvin massan keskiosiin. Mitä e n e m m ä n
kvartsikiteitä on ja mitä p i e n e m p i ä ne
ovat, sitä suurempi on syntynyt laajentuma.

Hygroskooppiseen laajentumaan vaikuttaa alkuperäinen vesi/pulveri suhde
siten, että mitä e n e m m ä n pulveria valumassassa on sitä suurempi on laajentuma. Vesi/pulveri suhdetta voidaan pienentää vain tiettyyn rajaan asti, minkä
j ä l k e e n sillä ei ole laajentumiseen vaikutusta, mutta suhteen liian suuri pienentäminen heikentää muuten
valun
ominaisuuksia.
Valumassan
hygroskooppista laajentumaa pienentää sekoitusajan lyhentäminen sekä valumassan seisottaminen ennen valua pitkään
sekoituskupissa.
Samoin m a h d o l l i n e n
laajentuma saadaan aikaan upottamalla vaiukyvetti veteen jo ennen valumassan alkukovettumista, vettä on riittävästi koko ajan estämässä kiteitä tarttumasta toisiinsa kiinni. Vaiukyvetti pidetään upotettuna veteen viisi minuuttia, jolloin saadaan syntymään suurin
laajentuminen. Pitempiaikainen vedes-

säpito pienentää laajentumista. Tämän
j ä l k e e n annetaan valumassan kovettua
6 0 — 9 0 minuuttia, minkä j ä l k e e n se laitetaan uuniin. Uunin annetaan lämmetä hitaasti 4 2 5 — 4 8 2 asteiseksi tai vaiukyvetti laitetaan suoraan lämmitettyyn
uuniin. Yleisin käytössä oleva lämpötila on 482 astetta, mutta eräät valumassat antavat parhaan tuloksen käytettäessä 565:n ja 593:n asteen välillä
olevia lämpötiloja. Vaiukyvetti poistetaan uunista 6 0 — 9 0 minuutin kuluttua,
jolloin suoritetaan valu käyttäen normaaleja menettelytapoja.

simmissa

lämpötiloissa, sillä

400

as-

si/pulveri

teessa on t e r m i n e n laajentuma jo noin

on

1.2

m i k ä ei

°/o.

Kristobaliittimassa

suurimman

mahdollisen

saavuttaa

laajentumisen

700 asteessa, m i k ä on edullista, koska
sitä

korkeimmissa

lämpötiloissa

suhteen

laajentuminen
riitä

kanssa

kasvaessa
enää

°/o:a,

kovettumisiaajentumisen

yhdessäkään

kuitaseosten

0.50:een

0.5—0.6

kompensoimaan

valukutistumista.

valu-

massassa oleva kalsiumsulfaatti

reagoi

Valumassassa oleva kvartsi k o m p e n -

hiilen kanssa m u o d o s t a e n kaasuja, mit-

soi

kä aiheuttavat valun pinnalle epätasai-

taessa

kipsin

supistumisen,

suuksia. Samaten yli 700 asteessa kui-

hyvät o m i n a i s u u d e t mm. pintakovuus, ei

samalla

mutta

säilyttää

halut-

valumassan

taseos reagoi valumassan kanssa, j o l -

kvartsia voida lisätä kovin paljon, vaan

loin

osa

valun

pinnalle

puhtauksia,

mitkä

muodostuu

epä-

aiheuttavat

valun

siitä

korvataan

pienillä

määrillä

natrium-, kalium-, tai litiumkloridia. Nämä kloridit estävät kemiallisesti

epäonnistumisen.

kipsiä

kutistumasta ja myös lisäävät valumasToinen erittäin paljon käytetty
kompensoida
maa on

kuitaseosten

käyttää

termistä

Uunin

lämpötilan

nostaminen

no-

laajenemista

rihapoila on samanlainen vaikutus kuin

erikoisesti

kvartsi

valu-

kovettu-

uunin lämpötila 700 asteeseen kolmes-

uunissa

sa tunnissa,

kuumennetaan
asteiseksi.

Valumas-

sojen sideaineena käytetty kipsi

kutis-

on

saavutettu

1.15

laajentuma, mutta käytettäessä
tilan

nuuttia on

tä. Jotta valumassa saadaan

tulokset on saatu käytettäessä

laajentu-

klorideilla ja

neen valumassan

lisäksi

mi-

Kvartsin j a kristobaiiitin

laajentuma vain 0.89 % ; a ;
kvartsi-

myös

kelpoisiksi,

siliä

roliipuivereilia,

tobaliittia

ei vaikutus ole niin suuri. Liian

mistä

kipsivalumassaan kvartsia 45 7 o : a koko
määrästä on supistuma vielä 5 0 0 — 7 0 0

taan

asteessa 0.65—0.71

sasta haihtuvan

7 o : a . Kvartsia täy-

nosto

aiheuttaa valun

epätasaisuuksia,

koska

vesivirran

tyy lisätä 75 7 o , jotta saavutettaisiin 0.8

niin suuri, että se aiheuttaa

—0.9

ja m u r t u m i a

%:n

terminen

laajentuma

asteessa, 500 asteessa on
vasta 0.3
suurimman
teessa.
masta

7 o : a , sillä

kvartsi

laajentuman

saavuttaa

noin 600

aikana

on kompensoitava kipsin

pin-

valumas-

as-

kutistu-

vaan

sen

7o:n

voidaan

laajentumista
välillä.

massaan

Kvartsin

pienentää

vaihdella

0.75 °/o;n

mahdollisen

sion

termi-

laajentumisen

tridy-

laajentumista.

ja

kristobaliittipuiveria

supistumiskompensaatio.
voidaan

tietysti

T e r m i s e n laajentumisen suuruus riipvalumassoissa
määristä.

olevien
Näin

käyttää

suuruinen

vain

keinoa
tietyissä

rajoissa, mutta siitä on hyötyä voitaeskultaseoksen

aineiden

Ko-

sekoitetaan
Tätä

sa v a k i o i d a olosuhteet ja

miitti saavuttaa noin 500 asteessa.

puu

1.3
valu-

tä selviää, missä suhteissa vettä, kvart-

nen laajentuma noin 1.2 7 o : a . S u u r i m man

ter-

halkeamia

valumassaan.
valumassoilla

ja

lisääminen

haluttaessa saavuttaa tietyn
Tridymiitti

sekaan

keellisesti voidaan t e h d ä asteikko, mis-

kutistuma.

Valumassaan lisätty kvartsi voidaan
korvata k o k o n a a n kristobaliitiila, j o l loin t e r m i n e n laajentuminen on noin
1.2—1.3 % : a , kun kristobaaliittia on koko määrästä 75 7 o : a . Kristobaliittia sisältävät valumassat laajenevat e n e m män kuin kvartsia sisältävät jo aihai-

kristobaiiitin

on

käyttö-

on

nopeus

laajentuma

Kvartsi ei estä kipsiä
kovettumisen

700

nopea

seoksia

sekoitetulla kvartsin määrällä, ns. kont-

valumassoja. Kristobaliitti valumassoilla
lämpötilan

kovettu-

käytössä. Ne on todettu

maan siihen on lisättävä kvartsia, krisLisättäessä

se lisää

kovuutta.

°/o:n

lämpö-

nostamiseen aikaa yhdeksän

tuu kovettuessaan ja lämmitettäessä si-

tridymiittiä.

kvartsia

vaiukutistunoin 60

tai

ilman, että

valumassan

huoneenlämmössä

600—700

laajentumista

tarvitsee olla läsnä kovin paljoa. Boo-

laajenemista. Tällöin

nut valumassa

san

peasti 700 asteeseen pienentää lämpömassoilla. On t o d e t t u , että nostettaessa

minuuttia
hitaasti

hyväksi

keino

tiedettäessä

valukutistuman

suuruus

tarkasti.

kiinteiden
ollen

Vaiettaessa kultalaatuja, j o i d e n pääl-

mitä

e n e m m ä n vettä on läsnä sitä p i e n e m p i

le

on

asetetaan valumassoille erikoisia vaati-

laajentuminen.

Käytettäessä

vesi/

poltetaan

fasetti,

tällaisten

kuitaseosten

sulamispiste on tavallista

korkeammal-

t e r m i n e n laajentuma 0 . 9 — 1 . 0 7 o : a . Ve-

la ja valu tapahtuu n. 900 asteessa. Täs-

suhdetta 0.30 on eräällä valu-

koska

tai

massalla saavutettu suurin m a h d o l l i n e n

pulveri

muksia,

posiiinikuori

Reeplane 75 artikulaattori
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"TUOTETIETOA"
sä lämpötilassa eivät kipsipohjaiset valulumassat enää käy, vaan käytetään
fosfaattipohjaisia vaiumassajo kultavalujen valmistamisessa sekä metallin
liittämisessä posliiniin, jolloin lämpötila nousee noin 1010 asteeseen.
Valun jälkeen valumassa supistuu
jäähtyessään, mutta sillä ei ole merkitystä valetulle kultakappaleelle, koska kulta on jähmeätä jäähtyessään 700
asteiseksi ja valumassan jäähtyessä ja
samalla kutistuessa se ei pysty muuttamaan kullan muotoa.
Pyrittäessä kompensoimaan kullan
valusupistumista on kokeiltu vahamallin lämittämistä ennen sen upottamista
valumassaan. Vahalla on suuri lämpölaajenemiskerroin, joten jo pienellä
lämpötilan nousulla voidaan vahamallin kokoa suurentaa. Tämä menetelmä
ei ole käytännössä hyvä, koska vahatyön yhteydessä vahamalliin syntyy sisäisiä jännityksiä, mitkä lämmityksen
yhteydessä purkautuvat ja aiheuttavat
muodonmuutoksia vahamalliin etenkin
teräviin reunoihin ja kulmiin. Vastaavasti vahamalli kutistuu paljon jäähtyessään, mm. eräs vaha kutistuu 3.55
%:a jäähtyessään 427 asteisesta 20 asteiseksi. Vahamalli pyritään saamaan
valumassaan tarkalleen saman kokoisena kuin, miksi valettava kultavalu halutaan saada.
Huolimatta monista mahdollisuuksista
kompensoida valukutistumista saattaa
valu tulla väärän kokoiseksi, koska mukana on aina inhimillisiä tekijöitä. Tämän vuoksi tulisi kaikki työvaiheet suorittaa aina samalla tavalla ja mieluummin valmistajan ohjeiden mukaan käyttäen samoja sekoitussuhteita, valulämpötiioja ja kultalaatuja, mitkä on todettu
parhaiksi kussakin käyttötarkoituksessa.

Nyt on IVOCLAR kehittänyt täysin uuden dentaalimuovin nimeltä ISOSIT.
Sen salaisuutena on orgaaninen täyteaine, joka on kovaa ristisidottua muovia. Aineen väri on tässä täyteaineessa,
mistä se ei poistu. Nämä seikat tarkoittavat, että saamme aikaan kiiltävän, kulutustakestävän, värinsäpitävän
ja ennen kaikkea homogeenisen lopputuloksen.
Tältä pohjalta IVOCLAR lähtee liikkeelle ensiksi proteesihampallla, jotka
ovat 5 0 0 % kovempia kuin akryyli-hampaat. Aloitamme takahampaista ja siirrymme vähitellen etuhampaisiin. Koko
tuotannon vaihtaminen tälle uudelle aineelle vie oman aikansa. Olemme arvioineet, että se vie noin kaksi vuotta:
Tänä aikana hinta ei muutu materiaalin
vaihdoksen johdosta.
Toisena artikkelina ISOSIT:ista on
kruunu- ja siltamateriaaii SR-ISOSITPE. Voimme sanoa, että sen kulutuskestävyys on kolminkertainen verrattuna nykyisiin fasettimateriaaleihin: Työskentelymenetelmät ovat normaalit. Jauhe annostellaa mitalla kapseliin ja "neste" painetaan ruiskusta sekaan ("neste"
ei ole monomeria ja on geeli-muodossa). Sekoitus suoritetaan high speed
sekoittajalla esim. SILAMAT:illa. Muotoilu tapahtuu spattelitekniikalla. Vaikka
aine on hieman kalliimpaa hankkia kuin
vanhat materiaalit, se säästää, koska
ainetta voi kerran sekoitettuna käyttää
kuukauden. Käytännössä tämä merkitsee, että ainetta menee hukkaan vain
se osa, joka ylimuotoillaan. Satsien toimitus alkaa syksyllä -77.
Kovettaminen tapahtuu vedessä 120
°C:ssa ja 6 kp/cm' paineessa.
IVOCLAR toivoo, että ISOSIT toisi
ratkaisun pulmiin, joita nyt käytetyissä
aineissa esiintyy ja samalla voisimme
löytää sille uusia käyttöalueita.
Hyvää kesää toivoo IVOCLAR/TS

Alumiinirakenteisena erittäin
|
kevyt käsitellä. Varustettu myösi
yläleuan kiinnityspöydällä.
\
Edullinen hankkia ja
l
helppo käyttää.

Nopeasti
irrotettava
yläosa

Kipsimallin
irrotusmahdollisuus

Irrotettava
mallin
kipsausalustE

Säädettävä
inkkisaalipöytä

OENTALDEPOT 9 3
Eteläranta 2 Helsinki 13 puhelin 12601
Sarodent Oy Turussa ja Porissa

23

22

HAVAINTOJA
Dusseldorfista
Dental näyttely 30. 3—2. 4.
1977 oli kahdeskymmenes Verband der Deutchen Dental-indrustien järjestämä. Näyttely pidetään joka kolmantena vuotena
Liittotasavallan suurissa messukeskuksissa.
Suomalaisilla hammasteknikoilla on
ollut tapana käydä mantereella tutustumassa alan kehitykseen näillä valtavilla messuilla. En ole aivan varma,
mutta oletan, että ensi kerran oli tilauskonematka Munchenin näyttelyyn
vuonna -56.
Viime näyttelymatkan järjestelyt oli
aloitettu jo pari vuotta sitten hotellitilausten muodossa. Tämä oli välttämätön toimenpide sillä jo kuukausia sitten olivat Dusseidorfin ja lähitienoiden
majoitustilat täyteen merkitty. Esim.
ruotsalaiset teknikot asuivat Kölnissä
asti, samoin monet messuilla tapaamistani maan alkuasukkaista.
Tällä kertaa ei meillä ollut filauskonetta, käytimme reittilentoja ja menomatka olikin melko sujuva. Lähtö 31. 3.
klo 7.10 Frankfurtin koneella jolla makasimme reippaat pari tuntia auringossa jota ei oltu Stadissa nähtykään aikoihin. Frankfurtissa vaihdoimme Lufthansan suureen 300:seen, outo lintu
meikäläisille, otti nuo 300 iikkaa leveään mahaansa ja nousi ilman vaikeuksia siivilleen, kohti näyttelykaupunkia.
Odotusaikoja ei ollut lainkaan, hyvä
kun ehdimme suunnistaa vaihtokoneen
lähtösikaarille, matkasimme käytävillä
monta kilometriä.
Paluumatka sensijaan oli järjestelyfarssi, vaikka ei se enää lopussa oikein onnistunut hymyilyttämään muita

kuin niitä joilla oli aihetta iloita tullin
kustannuksella ylisuuren tuliliemiannoksen riskeeranneina. Teimme matkaa
hotellin aulasta Seutulaan klo 13:sta
klo 22,10. Kolmella sakun kentällä kuljimme läpi magneettiporttien, matkalaukkuläpivaiaisimien ja metaliinilmaisinkopeloinnit. Suora lento olisi vienyt
vain pari runsasta tuntia.
Tuossa ne negatiivit sitten olivatkin.
Saksanmaalla oli kevään merkit näkyvissä, ruoho viheriöi ja krookukset
kukkivat. Tulopäivänämme paistoi aurinkokin. Hynnisen Gale kulki vesikeppi
mukanaan ja vakuutti ettei sataisikaan
kun kalu on matkassa. Toisin kävi, lopun aikaa oli sateella tosin taukojakin, mutta yllättävän paljon jaksoi tulla vettä. Sateella ei ollut suurta vaikutusta mielialoihimme.
Olimmehan
melkein aina katon alia ja iloisella mielellä.
Olimme matkaa edeltäneinä päivinä
tehneet "pitkää päivää' saadaksemme
työt kuntoon ennen lähtöä. Tuntuikin
kuin olisi päässyt hyvin ansaitulle lomalle ponnistusten päätteeksi.
Olisi vaan minunkin pitänyt tietää
lomamatkan luonne, olinhan jo kahdeksatta kertaa osallistumassa "mittelöön".
Olympialaisia varten tarvittavalla pohjakunnolla olisi varmaan pärjännyt paremmin näissä sisähallikävelyissä. Kun
kolmena päivänä siellä kävelee, seisoskelee, tungeksii ja utelee, tuntuu taivaalliselta saada heittäytyä selälleen
hotellin divaanilla. Eihän sinne oo makaamaan lähdetty ja niin sitä hauskojen reipashenkisten matkatovereitten
myötä lähdetään iltaa viettämään hyvän viinin ja ruoan pariin. Vaikka en
jaksanutkaan nuorempien kolleegojeni
tapaan odottaa tuolien nostamista pöydille jäi unen määrä hotellin vuoteessa
enemmän toiveuneksi.
Viimeisen illan jälkeisenä aamuna

tuntui kaikki oudon etäiseltä ja puhelimme edelleen sopivasti sovellettua
saksaa kämppäkaverini kanssa. Tosi
suomalaisina päätimme piristyä hotellin saunassa, saunahan on ollut monelle meikäläiselle elämän alkuympäristö. Saunan hapettomuuskohan vai
muut höyrystyvät aineet pakottivat meikäpojan ottamaan lukua pukuhuoneen
penkillä. Alkoi tuo omakuva häipyä peilistä vaikka piti partaa katkoa.
Niin se näyttely.
Se oli pinta-alaltaan 14.500 m^ eli
suurin tähänastisista. Neljä NOVVEAhalleista oli täynnä dental-tavaraa. Hallintorakennuksissa oli hammaslääkäripäivien tieteellistä ohjelmaa.
Näyttely oli avarasti rakennettu ja
lepokeitaita oli riittävästi. Luettelon
mukaan oli näytteillepanjioita 425 kpl
ja heillä 712 nimikoitua näytekohdetta.
Edustivat 22 maata.
Mielissämme kangasti toivo löytää jotakin todella uutta ja ennen näkemätöntä messualueelta. Uskon ettei sitä
tässä näyttelyssä ollut, mutta selviä viitteitä sensijaan tiedostaisin selvästi. Tämä on vain yksinajateltua, sillä "tavallisesti uutuuksia löytävät tahot" eivät
noteeranneet mitään erikoista. Viitteiksi jostakin uudesta ovat ainepuolella
yhdistelmävuovit kr ja siltaprotetiikkaan ja valutekniset oivallukset kultavalun pidennetyllä sulatilalla, jona aikana metalli puristetaan muottiin.
Lukuisia pieniä ja täysin motivoitavissa olevia sovellutuksia löytyi näyttelystä etsimättäkin.
Hampaita oli esillä paljon, kaikkiaan
19 akrylihammasvalmistajaa ja 11 posliinihammastehdasta edusti sitä puolta. Akrylejä, vahoja kaikissa muodoissa.
Poria, kiviä, veitsiä, pinsettejä ja purukumia.
Mielenkiintoisen
hohkakivijauheen
"velliautomaatin" näki jälleen taas käy-

tössä, se oli esillä myös viime vuoden
VViesbadenin teknikkonäyttelyssä. Laite
seostaa ja annostelee jalan painalluksella sopivan annoksen "velliä" suoraan kohteeseen.
Työmallien sahausta varten oli esillä
monia laitteita. Oli sirkkeleitä, vannesahoja ja edestakaista liikettä tekeviä teriä. Kaikenkaikkiaan vehkeitä joilla teknikon sormet on vaarassa. Käyttökelpoisin mielestäni oli Schuier-Dentalin
vehje Optima, jonka terä leikkasi kipsiä kuin kuuma veitsi voita. Esittäjä
työnsi sormenkylkensä terää vastaan!
Odotimme näkevämme kivuttoman amputaation, mutta sormeen ei tullut jälkeäkään, terä ei pyörikkään vaan tekee
edestakaista liikettä ja puree vain kovaan kohteeseen.
Pölynimulaitteita oli myös leegio ja
lieneekin jo aika syventyä teknikkokunnan terveydenhuollon tähän osaan. Firmat Wasserman ja Reco näyttävät olevan edelläkävijöitä tällä alueella. Recolla on onnistuneita ratkaisuja työpöydän suulakemuotoiluissa. Heidän kahden kohteen imurissa on äänettömämpi
kuin mihin on yleensä totuttu. Laitteiden suodattimet on vain muistettava
määräajoin puhdistaa.
Mallitappien pinnoittamiseksi tehtyjä
kuparointi ja hopeointi laitteita oli vielä kehitelty. Nämä elekro-galvaaniseen
menetelmään perustuvat laitteet ovat
saaneet
varteenotettavan kilpailijan.
Ivoclar esitti Metallomat nimisen suihkusumuttimen joiia aikaansaadaan hetkessä pulveripöly joka on sidottu liuottimeen, jonka haihduttua jäljennöksen
pintaan muodostuu kova kiiltävä hopeasilaus. Jäljennös valetaan sitten muovimassaan hammasosiltaan, tapitetaan
ja sokkeli tehdään kipsistä. Laite on
toimituskunnossa ensi heinäkuussa.
Sähkölämmitteisiä veitsiä oli monella
valmistajalla. Mutta bunsenlampputek-
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niikka on myös saanut ansaittua huomiota. VVielandin valokennolla laukaistavan "ison liekin" lamppuagregaatin
lisäksi oli Renfertillä tukeva mekaaninen laukaisin. Se toimii kun lampun jalustaan saranoitua levyä painetaan
veistä pitävällä kämmensyrjällä.
Nämä vehkeet säästävät kaasua ja Ilmassa olevaa happea.
Hammasteknisiä jyrsinkojeita oli runsaasti näytteillä. Ne ovat viimeaikoina
tukevoituneet ja tehty värinättömiksi.
Renfertillä oli näytteillä pätevä hlekkapuhallussysteemi posliinimuotoiluun.
Sillä voidaan tehdä fissuurat ja tarkat
juosteet. Laite koostuu kolmesta käsikäyttöisestä kynänmallisesta suuttimesta, joissa on säätö. Eri suuttimista saadaan eri karkeutta olevaa hiekkaa, kuluttavaa, vähemmän kuluttavaa ja kiilloittavaa. Hyvää jälkeä melko nopeasti.
Lisäksi kojeen sisään on rakennettu
pölynimuri.
Valukojeita on kehitetty kuumeisesti.
Aivan valmiina ei nähty Degussan vastausta Herauksen Kombi-labor tyhjiöpaine laitteelle. Prototyyppejä esiteltiin
ja toimintaperiaate. He pidättävät edelleen oikeuden kehittää laitetta ennen
kuin sitä tuotetaan.
Ensivaikutelma on kuin näkisi ruiskuvalukojeen proteeseja varten. Ja vehkeen nimi onkin Prestomat. "Se on uudenlainen ja toisenlainen. Sitä ei voi
verrata tähän asti käytössäoleviin, ei
toiminnassa, eikä valutuloksissa. Pitkälle viety automatiikka, kokonaan uusi
lämpösyöttö. Nyt voidaan puhua ohjatusta jähmettymisestä". Tämä suoraan brosyyristä. Valusyiinterin massasta ilmaistaan ilma pois kuten Herauksen laitteessa, mutta se lieneekin ainoa
samankaltaisuus näissä laitteissa.
Metalli on sulatilassa "termostoituna"
samoinkuin sylinterin kraateriin työntyvä "lämpösyötin", joka on grafiittia.

25

Kulta todella prässätään
männän
avulla sylinteriin. Lämpösyötin pitää metallia sulana ja kun kanava on paksu
6—10 mm, puristuu sulaa ja puuroalueella olevaa metallia normaalia kauemmin kohteeseen. Valutapahtuma on
siis pidempi kuin olemme tottuneet tähän asti käsittämään.
Valutulokset olivat todella hyvän näköiset, myös päälievalumetallit ja korkeasuiatteiset platina-palladium metallit voidaan valaa laitteella.
Hinnasta ei ollut tietoa Degussan
osastolla, mutta Herauksella tiedettiin
vehkeen olevan kaksinkertaisesti Combilaboria kalliimpi.
Combi-Labor on saanut lisää kuumuutta sulatusuuniinsa, nyt 1.500°C
lämmönsäädön ja digitaalinäytön lämmölle. Myös käsikäyttöinen
uuninkääntö on saanut automatiikan. Ja
myös lisää hintaa.
Co-Cr-linkoja korkeajaksoperiaatteella oli leegio. Italia on useimpien kotimaa, vaikka tuottajia väitettiin oltavan.
Biossin valokaarillnko on myös saanut Degussan miehet tekemään samantapaisen. Valokaari syntyy argonkaasusuuttimen ja deegelin pohjan välillä. Nämä ovat VVolframia, jonka sulamispiste
3.410°C. Cr-Co sulaa tällä laitteella kiiltäväpintaisena kuin kulta. Moottorilinko
vauhdittaa metallin kulkua. Hinta noin
16.000 Dm.
Tarvikepuolta oli sitten vaikka mitä,
vasarasta aina valusyiinterin avaamisautomaatteihin.
Kokonaisia laboratorioita suunnittelevia yrityksiä on tullut lisää ja todella
hienoja pöytiä on tehty hampaantekijöilie. Freudig, Strohm, Kawo ja Bredent
ovat ehkä mainittavimmat. Bredentillä
on monia käyttökelpoisia ideoita, jotka
liittyvät töiden kulun tarkkailuun labrassa ja kulloisenkin työkapasiteetin toteamiseen. Heillä oli myös lukuisia tar-

lapohjalsla lappusia eri tarkoituksiin.
Kieli saksaa, mutta monissa kuva ja
sanoivat tekevänsä toivotulla kielellä ja
tilauksesta ideointeja.
Materlaalipuolta el oltu kovin uutuuksilla rikastettu. Vaikka el tiedä, vaikka
akryyli kruunu- ja siltamateriaalina olisi
saamassa vakavan kilpailijan composit
eli yhdistelmämuovien taholta.
Ivoclar esitteli Isosit-nmiisen aineen.
Sen kovuus on kolminkertainen akryyliin verrattuna. Kulumisarvo 240 % parempi. Pinnan kiilto pysyvä suun olosuhteissa. Toimitetaan jo tilauksesta.
Neste oli injektioruiskussa, josta painettiin pari viivaa sekoituskapseliin jossa väripulveri oli valmiina. 30 sek. sekoitus amalgaamasekoittimessa ja aine valmiina sijoitettavaksi kruunulle.
Levitys veitsellä ja muotoilu pensselillä, joka on kastettu muotollunesteeseen,
helppo työskennellä. Aine säilyy taikinamaisena kolme viikkoa. El siis hukkaainetta koska vanhaan väriin voi lisätä
uutta. Polymerointi kaikilla PHP ja vesiautomaateilla 100°C 10 min. Aine
muistuttaa läheisesti hammaslääkärikäyttöön tarkoitettuja composit -täyteaineita ja erityisesti UV-Iampulla polymeroltavia esim. Kulzerin uutta Estlluxia.
Ja osataan sitä kultaakin tehdä meille
uusina seoksina. Juuri kun juotoksista
on saatu pois kadmium myrkyllisenä on
kupari poistettu Degussan kahdesta
seoksesta värjäytymiä aiheuttavana.
Degulor NF IV eli platina-kovakulta
on kokonaan kupariton. Myös palladlum-kulta Stabilor NF on kokenut saman.
Juotteet ko. metalleille ovat myös kuparittomia.
Tällaisen matkan voivat tietysti myös
tehdä miellyttävämmäksi, ja unohtaa
hampaat. Niinpä seurueestamme parikolme naapuria vuokrasi auton, josta
katseli ympäristöä, yksi käväisi Hollan-

nin puolellakin. Eräs lentäen Pariisissa
ja toinen lähti kesken kaiken maitse
Tukholmaan ja sieltä laivalla kotiin.
Luulen, että jouduimme toki kaikki
näkemään strippausta ja
kokemaan
lompakon pahoinvointia, mutta vastapainoksi tulivat ne hyvänolonhetketkin.
Jäi vielä kertomatta De Treyn järjestämä labrassakäyntl. Laboratorio oli
siisti, sokkeloinen, osastoitu, epäkäytännöllinen labyrintti.
Kuitavaiut tehtiin kerrosta alempana
sijaitsevassa komerossa tila 1 x 1 mL
Cr-Co osasto korttelin toisella syrjällä.
Toivottavasti saavat pian mukavammat
olosuhteet. Opimme heiltä kyllä huoneistopulan arkipäivää.
De Treyn poikien vieraanvaraisuus
sensijaan oli suurenmoista. Meidät vietiin labrasta Reinin rannalla olevaan
loistoravintolaan kahville ja Asbach
Urealtille välillä, kun aikaa jäi yli.
Iltaistunto oli vanhassa olutpanimon
kansantuvassa. Oluttynnyri oli kaikkien
käytössä. Tarjottiin myös kovempaa
kirkasta.
Ja ruokaa, porsasta, kun oli just saatu semmonen pitkä makkara syödyksi,
ja vielä jäätelöä.
Kun olimme mahastamme kylläisiä ja
päässä mukavat ajatukset isännistämme alkoi muistolahjojen jako, saimme
hienot Parkerin täytekynät ja lämpimiä
sanoja.
Me allekirjoittaneen tulkitsemina koetimme selvitellä mitä mielissämme silloin liikkui. Kukaan ei sentään itkenyt.
Kajautimme vastalahjaksi reippalmpia
suomalaislauluja joita muistimme ja valitimme, että nekin ovat siinä a-mollissa. Nisse painoi tosi hienosti sen "jos
eukkosi kieltää sua juomasta", vaikka
sillä oli eukko mukanaan!
Nyt odotamme taas vuotta 1980, jolloin on seuraavat näytelmät Saksanmaalla.
Lasse
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NORDISK
TANDTEKNIKERUNION
Kongressi 26. 02. 1977
Käännös Tandteknikern no 4 huhtikuu
1977.

Uniolla oli 26. 02. 1977 toinen kongressi kesän 1976 jälkeen, jolloin toimisto siirrettiin
Ruotsiin.
Kongressiin olivat lähettäneet
edustajansa Suomen Hammasteknikkojen Liitto, Hammaslaboratorlollltto, Norges Dentallaboratorlers Forbund, Landsforenlngen af praktlserende tandteknlker I Danmark, Sverlges Tandteknlkers RIksförbund ja Denlallaboratorlernas RIksförenlng.
Kongressi hyväksyi
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen
ja
taseen ja myönsi vastuuvapauden ylihallitukselle.
Kongressi valitsi yksimielisesti Mac
Hoffmannin unionin puheenjohtajaksi ja
Richard Äkerbrantin sen pääsihteeriksi.
Koko ylihallitus valittiin muutoinkin uudelleen ja sen muodostavat näin ollen
Mac Hoffmann, Bengt Hammarlund ja
Sture Ägren.
Koulutusneuvoston vapaalle paikalle
valittiin Hugo Vandet Tanskasta. Muut
koulutusneuvoston jäsenet ovat Bengt
Hammarlund Ruotsista, Anders Blom
Suomesta ja Thor Arne Hagen Norjasta. Unionin koulutusneuvosto on ollut
jo alustavasti yhteydessä Pohjoismaiden
Neuvoston alaiseen komiteaan, joka
pohtii kysymystä hammasteknikkojen
yhteispohjoismaisista työmarkkinoista.
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Edelleen kongressi antoi koulutusneuvostolle tehtäväksi tehdä mitä pikimmin vertaileva kartoitus eri maiden
koulutuksesta. Tästä kartoituksesta tulee tehdä täydellinen selostus, joka on
tulevien arvioiden lähtökohta toteutettaessa yhteispohjoismaisia työmarkkinoita. Tämän tehtävän johdosta koulutusneuvosto on jo pitänyt työkokouksen
maaliskuun 17—19. päivinä Hammaslääkäripäivien yhteydessä Suomessa.
Suomen jäsen Lars Nordberg oli esittänyt kirjallisesti suunnitelman toimenpiteistä, joista on aiemmin keskusteltu
unionin sisällä, aikaansaada parannus
värimalleihin. Nyt kongressi päätti, että
asiaa viedään eteenpäin lähettämällä
kirjelmä asiantuntijoille. Sen jälkeen
tehdään kysely valmistajille voitaisiinko
aikaansaada kruunu- ja siltamateriaaleille metaliitaustaiset värimallit.
Akerbrant oli saanut tehtäväksi valmistella ehdotuksen uusista säännöistä
unionin tavoitteesta, jäsenrakenteesta
ja organisaatiokaaviosta. Ehdotus annettiin nyt kongressin tehtäväksi, joka
otti sen vastaan. Samoin kongressi otti vastaan Äkerbrantin ehdotuksen toimiston säännöistä.
Kongressi vahvisti unionin jäsenjärjestöjen maksun vuodelle 1977. Maksut
ovat osittain riippuvaisia asianomaisen
järjestön jäsenten lukumäärästä. Yksilölliset jäsenmaksut liikkuvat suunnilleen 3000—6500 kruunun välillä.
Tulevista kokouksista puheen ollen
kongressi päätti, että seuraava neuvoston kokous pidetään
Tukholmassa
Odontologisk Rikstämma 1977:n yhteydessä .toisin sanoen 16., 17. tai 18. 11.
Kongressi päätti, että neuvosto saa iäliemmin valmistella ja päättää seuraavasta kongressista.
Kongressi päättyi perinteisesti aterialla Amaranten Hotellissa.
RA 1977-04-17

Suomen Hammasteknikkojen
Liitto r.y:n Avustuskassan
toimintakertomus vuonna 1976
Kulunut vuosi on ollut kassan 26.
toimintavuosi. Rahan arvon voimakkaan
alentumisen vuoksi eivät avustukset ja
jäsenmaksut ole olleet enään pariin
vuoteen tarkoitustaan vastaavia. Myöskin jäsenten ikärakenne on sellainen,
että avustukset ovat nousseet ja tuloksena on toistuvasti alijäämäinen tilinpäätös. Yhdessä jäsenmäärän pienenemisen kanssa nämä pian vaikuttavat
haitallisesti kassan toimintaan ellei aivan lähitulevaisuudessa saada päätökseen suunnitteilla olevia organisaatio
muutoksia Suomen Hammasteknikkojen Liitossa. Vasta sen jälkeen tulee
ajankohtaiseksi muuttaa kassan sääntöjä sekä maksujen että kassaan kuulumisen osalta. Toivomme, että tämä
tärkeä asia korjaantuu tulevana toimintakautena.
Kokouspöytäkirjat antavat kassan hallinnosta ja päätöksistä seuraavat tiedot:
Hallitus
varsiaiset jäsenet:
Mauno Elomaa
puheenjohtaja
Erkki Lappi
varapuheenjohtaja
Ilmari VVaarala
avustuskassan hoitaja
Erkki Olavi Vuori sihteeri
varajäsen: Kalevi Notkonen
Kokoukset
Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin Helsingissä helmikuun 28 päivänä 1976. Kokouksessa oli läsnä 3
jäsentä. Hallitus on kokoontunut 6 kertaa ja pöytäkirjoissa on 61 pykälää. Hallituksen kokoukset on pidetty Suomen
Hammasteknikkojen Liitto r.y:n huoneistossa.
Avustuskassojen Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa edusti kassaa
Mauno Elomaa.

Tilintarkastajat
Ekonomi R. Helien ja hallintonotaari
Jarkko Waire ovat suorittaneet kassan
tilien ja hallinnon tarkastuksen antaen
siitä oman erillisen lausunnon.
Jäsenistö
Kuluneen toimintakauden lopussa oli
jäsenmäärä 169 henkilöä, joista
Al-luokkaan kuuluvia
51
A2"
"
13
BI"
"
85
B2"
" :
6
Hautausavustuksen osalta

155
14

Yhteensä

169

Luokkkiin A1 ja A2 kuuluvat toisen
palveluksessa olevat ja luokkiin BI ja
B2 työhuoneen omistavat henkilöt.
Kassasta on erotettu 4 jäsentä, eronnut 2 jäsentä ja kuolemantapauksia on
ollut 4.
Jäsenmaksut on peritty varsinaisen
kokouksen päätöksen mukaan kerran
vuodessa
postisiirtotilin välityksellä.
Jäsenmaksuja on kertynyt mk 6.190:—.
Avustukset
Avustusmaksuja on suoritettu sairausavustuksina mp 4.545:—, ylimääräisinä
avustuksina mk 4.545:—, ylimääräisinä
tuksina mk 4.200:—. Yhteensä avustusmaksuja on suoritettu mk 9.505:—. Korvattuja sairauspäiviä on ollut 485.
Talous
Kassan taloudellinen asema ja tilikauden tulos selviävät liitteenä olevista
taseista. Tilinpäätöksen osoittama alijäämä mk 3.284:70 peitetään lisäavustusrahaston varoista.
Korkotuottoja on ollut mk 1.650:05.
Hallitus ehdottaa lisäavustusrahaston
varoista erotettavaksi mk 4.000:— vuoden 1977 ylimääräisiä avustuksia varten. Näistä voivat sääntöjen 17 §:n
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mukaisesti päästä osallisiksi sairausavustuksen tarpeessa olevat kassan
jäsenet.
Oy Dentaldepot Ab on lahjoittanut
kassalle mk 200:—.

Kuita taikka nikkeli
Mitalin oi loiste
Paras paikka Mikkeli
Vierailulle tulen toiste.

Rahastot
Avustuskassan rahastot ovat edellämainitun alijäämän peittämisen jälkeen
seuraavat:
mk
korvausrahasto
1.200
mk
vararahasto
4.310
lisäavustusrahasto
mk
9.661 97

Parhaat onnittelut teille vastavalmistuneet uudet hammasteknikot

Yhteensä

mk

15.171 97

Helsingissä 28. helmikuuta 1977
Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n
AVUSTUSKASSA
Hallitus:
Mauno Elomaa
Erkki Lappi
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

KIITOS MIKKELIIN
Alkupuoli maaliskuuta
Paikka Varsavuoren mäki
Lumi verhos maata puuta
Kilvan aikoi hammasväki.
Hessu hiihti suksi luisti
Ossi ylti uinnin lumoon
Merja myöskin voittaa muisti
Esko heitti keilat kumoon.
Parketilla meno liukas
Pojat haki sievät naiset
Saunakaljan jälkeen hiukas
Usein toistui: samanlaiset.
Palkintojen jako täysin vatsoin
Ruokailumme jälkeen tehtiin
Huonokuntoiset vain katsoi
kenen nimet tuli lehtiin.

K.N.

Keinonen Raimo, Koivisto Pekka,
Laitinen Jouko, Lukkarinieml Jorma,
Peltokangas Pertti, Suonperä Tapio,
Tarvainen Juha, Tähtinen Reijo, Valtonen Eeva, Valtonen Helena, Vesterinen Seppo.

TALVIKISAT
Suomen Hammasteknikkojen Liiton
ry. Talvikisat olivat Mikkelissä 05.—0.6
1977. Hiihtokilpailupaikka sijaitsi hotelli
Varsavuoren maisemissa. Lähtö ja maali oli hotellin edessä Saimaan jäällä,
ladun kiertäessä lähimaastossa. Radan pituus oli noin 2,7 km, ja latu oli
melko raskas enne kilpailupäivää olleen
epäedullisen sään johdosta. Mutta kuinka ollakkaan Itse kilpailupäivänä oli sääolosuhteet mitä hienoimmat. Aurinko
paistoi ja pakkasta oli noin —5°C.
Osanotto kilpailuihin oli runsasta. Naisten sarjaan osallistui 7 kilpailijaa, 35 v.
sarjaan 11, yleiseen 10 km 16 ja kuntohiihtoon 20 urhoollista. Kaksikymmenpäinen huolto- ja huutoporukka kannusti kilpailijoita ladulla.
Hiihdon tulokset:
Naiset 5 km
1. Merja Salminen 29.33, 2. Pirkko
Väätäinen 29.55, 3. Nina Nurminen 34,00,
4. Sirkka Heikkinen 34.29, 5. Ursula
Alestalo 38.16, 6. Leena Ruokonieml
38,59, 7. Kirsti Porali 45.00.

Ikämiehet 5 km
1. Pentti Antikainen 22.36, 2. Urho
Nurminen 23.13, Reino Peltonen 23,13,
4. Seppo Mähönen 26.08, 5. Kalevi Kasurinen 26.53, 6. Pentti Alestalo 28.59,
7. Mauno Mäkelä 29.13, 8. Kalevi Notkonen 29.55, 9. Antti Hertola 30.00, 10
Leo Salminen 38.04.
Miehet 10 km
1. Heikki Salo 42.02, 2. Kalevi Ilkka
43.42, 3. Antero Litmanen 47.42, 4)
Jorma Loppukaarre 48.00, 5. Kosti Uusitalo 48.13, 6. Bror Hedberg 52.05, 7.
Matti Savolainen 52.35, 8. Pentti Ollikka 53.50, 9. Pekka Porali 54.06, 10. Esko
Niemenmaa 54.27, 11. Pär-JuhanI Möller 55.20, 12. Lasse Harjama 61.41, 13.
Pentti Laakso 62.25, 14. Jukka Taika
62.35, 15. Henry Holthöfer 66.21, 16.
Martti Seppälä 84.28.
Kuntohiihto
Pasi Mähönen, Kai Ilkka, Marita Hynninen, Kalervo Hynninen, Juhani Karila,
Ulla Salo, Jarmo Salo, Ari Väliaho, Lea
Väliaho, Eila Nurminen, Minna Nurminen, Arja Loppukaarre, Helkki Väätäinen, Olli Manninen, Maija Savilahti,

Pauli Savilahti, Pauli Silvennoinen,
Antti Lindroos, Olli Karusuo, Pekka
Nikkinen, Leena Seppälä.
Keilailu
Keilakilpallut pidettiin hiihdon jälkeen
Mikkelin keilahallissa 6 sarjaa eurooppalaisittain. Osanottajia oli 8 kivikovaa
pallonpyörittäjää.
Keilailun tulokset:
1. Esko Heikkinen 1.078, 2. Keijo Ikonen 971, 3. Seppo Mähönen 931, 4. Urho Nurminen 924, 5. Aarne Raitila 900,
6. Nils Bang 899, 7. Tapani Lyyvuo 891,
8. Mauno Mäkelä 720.
Sunnuntaiaamuna suoritettiin uintikilpailut Mikkelin uimahallissa mikä on
siinä mielessä ainutlaatuinen, että se
on louhittu kallion sisään ja sinne el
luonnonvalo pääse. Aamuvirkkuja kilpailljotla oli 18.
Uintikilpailujen tulokset:
UInU, miehet 50 vapaauinti
1. Ossi Vallemaa 29.7, 2. Jukka Lindqvist 29.8, 3. Pentti Alestalo 32.6, 4.
Antti Lindroos 34.0, 5. Heikki Salo 38.6,
6. Raimo Keinonen 40.5, 7. Henry Holthöfer 40.7, 8. Markku Järvinen 46.6.

Mikkeli kutsuu Suomen Hammasteknikkojen Liiton Jäseniä
perheineen kesäurheiiupäiviiie 20—21. elokuuta 1977.
Päivien ohjelma:
20. 8. klo 12.00 yleisurheilua Mikkelin Urheilupuistossa.
Lajit: Naiset 3-ottelu. Miehet 4-ottelu. Miehet 35 v 3-ottelu. 12-minuutin juoksu.
Klo 15.00 pelataan Itä-Länsi jalkapallo-ottelu Urpolan kentällä. Peliaika 2 x
30 min. Valhtomiehiä rajoittamaton lukumäärä.
21. 8. klo 09.30 kaupunkien väliset lentopallo-ottelut Mikkelin Poliisilaitoksella.
Klo 12.00 laivaristeily Ms Saimaalla, jossa tapahtuu palkintojen jako. Risteilyaika
noin kaksi tuntia.
Majoitus ja illanvietto lauantaina Hotelli Varsavuoressa, minne huonevaraukset puh.
955/17111. Caravanhenkiset veljet voivat majoittua Urpolan leirintäalueelle.
Joukolla mukaan kesäiseen Mikkeliin.
Mikkelin hammasteknikot
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Miehet 35 v 50 vapaauinti
1. Pentti Alestalo 34.0, 2. Seppo Mähönen 35.2, 3. Urho Nurminen 44.0, 4.
Kalevi Kasurinen 46.0, 5. Leo Salminen
46.3, 6. Mauno Mäkelä 54.4.
Naiset 50 vapaauinti
1. Niina Nurminen 1.01,3, 2. Eila Nurminen 1.06,8, 3. Leena Seppälä 1.16,0,
4. Pirkko Väätäinen 1.26,8.
Vuoden 1977 urheilutoimikunta kiittää sydämellisesti lahjoittajia.
Urheilutoimikunnan puolesta
Kalervo Hynninen

URHEILUKUULUMISIA
TURUSTA
Jo perinteiseksi muodostuneet Turun hammasteknikkojen hiihtokilpailut
pidettiin helmikuun 19 p:nä Maarian
Mahdin hiihtomajalla erittäin hienon
talvisään vallitessa ja runsaan osanottajajoukon ollessa mukana. Voiteluvaikeuksia ei kellään ilmennyt, koska vallitsi sopiva vihreän Rex'in keli.
Matkana oli kaikilla 5 km vaihtelevaa
latua, mikä tuntui joidenkin mielestä ehkä liian raskaalta, sillä sama latu toimi
tänä talvena useiden eri ammattialojen
SM-latuna. Hyvin sentään kaikki maaliin selvisivät.
Tulokset:
Miehet: 1. Allan Heinänen 20,32, 2.
Juha Nepponen 22,12, 3. Timo Heinänen
22,14, 4. Risto Fagerström 22,32, 5. Sakari Ansaharju 23,57, 6. Lasse Höglund
25.39, 7. Jaakko Laine 25,41, 8. Reino
Vaaja 27,10, 9. Erkki Malanin 27,26, 10.
Rainio Lehtonen 27,29, 11. Hannu Moberg 27,31, 12. Tuukka ^aarikko 32,25.
Naiset: 1. Annikki Heinänen 26,32, 2.
Kaija Peltola 26,48, 3. Sirkka Heikkinen
41.40, 4. Sari Lagerström 53,02 5. Aila
Lagerström 53,04.
Pojat: 1. Tommi Lehtonen 32,50, 2.
Kai Lagerström 34,06.

Kilpailujen onnistumista myötävaikuttivat: Hammastarvike Oy, Oriola Oy
Hammasväiine, Sarodent Oy.
Hiihtäjien kiitokset heille. A.H.
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KUOLLEITA
07. 04. kuoli sairauden jälkeen Ht.
Lennart E. Virtanen Lahdessa
73 uoden iässä.
19. 04. kuoli vaikean sairauden jälkeen
Eht. Unto Viianmaa Lappeenrannassa 57 vuoden iässä.
27. 4. 1977 kuoli Kouvolassa iältään
liitomme vanhin jäsen Cäri Nieminen. Hän oli syntynyt 4. 8.
1897.
He eivät ole kuolleet, vaan siirtyneet
uuteen elämään.
Jäsentensä muistoa kunnioittaen
S H L.

MERKKIVUOSIA
50 vuotta täyttää 21. 6. Eht. A h t i
V a n h a l a Kotkassa.
50 vuotta täyttää 27. 06. Ht. U n t o
K o k k o Helsingissä.
50 vuotta täyttää 04. 08. Eht. E s k o
K n a a p i Loimaalla.
50 vuotta täyttää 08. 08. Eht. P e n t t i
Kauranen Kemissä.
50 vuotta täyttää 09. 08. Eht. L e o Hyv ö n e n Jyväskylässä.
50 vuotta täyttää 10. 08. Ht. 1 r j a O ksanen Helsingissä.
75 vuotta täyttää 11. 08. Ht. G u s t a f
Sundholm Helsingissä.
70 vuotta täyttää 16. 08. Eht. P e r
M a g n u s s o n Porvoossa.
Käden puristus ja onnittelut myötä
kesäisten kukkien tuoksun.
S H L.

SR - VIVODENT PE ja VIVOPERL [PE ] -etuhampaat
saatavana nyt myös kahden hampaan sarjoissa: ykköset,
kakkoset ja kolmoset voidaan valita yksilöllisesti
ORTHOTYP -takahampaat
helpot asetella täydelliseen artikulaatioon
n.-
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Markkinointi:
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JOUKKOJULKAISU

Kruunu-ja
siltamateriaaii.
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Uudenlainen materiaali:
Tarkoin valikoitu polymeri on
yhdistetty epäorgaanisiin aineisiin.
Parhaat mahdolliset
fysikaaliset
ominaisuudet, esim.
50 % parempi
kulutuskesto, kun
aikaisemmilla
materiaaleilla.

Loistava.
Posliinimaiset
kruunut ja sillat.
Silmiinpistävän
homogeeni.,
tiivis, sileä pinta.

3 nestettä:
S (Special)..
Vapaakäden täppäykseen.
N (Normal).
Kyvettitekniikkaan.
kkaan.
K (Kallthärtend).
Kylmäpolymeri.

Kirkkaat, syvät
Biodent värit,
myös ohuissa
kerroksissa.
C&
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Valkofluorlsolva.
Opalisoiva.
Tehdasvalmiit
korostusvärlt.

Järkiperäiseen työskentelyyn
jokaisella menetelmällä.
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Käytännölliset jauhe ja
nestepullot.
Saatavana täydellisinä
sekä yksittäispakkauksina.
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