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Millaista on hammasteknikon ja ham-
maslääkärin välinen yhteistyö? 
Parhaimmillaan se on molemminpuolista ymmärrystä toisen ammatin 
vaativuudesta sekä ammattitaidon arvostamista. Hammaslääkärin ja ham-
masteknikon välistä kommunikointia potilaan parhaaksi.
Pahimmillaan toinen yrittää lypsää toisen tyhjäksi ja lopulta kuihduttaa 
yhteistyön.

Yhteistyö on muutakin kuin puhelinsoitto laboratorioon ”täältä voi 
noutaa työn, valmiiksi viikon päästä”. Yhteistyötä on proteettisen työn 
suunnittelu siten, että sekä tekninen että kliininen työ on mahdollisimman 
helppoa ja tuottavaa. Työn laadusta tinkimättä.
Proteettisen työn suunnitteluun kuuluu olennaisesti myös logistiikka. 
Hammaslääkärin on sovittava laboratorion kanssa millä aikataululla työ 
voidaan toteuttaa. Jos laboratorion työtilanne on ruuhkautunut, töihin 
on silloin saatava lisää aikaa. Jos käytettävät materiaalit vaativat pidempiä 
toimitusaikoja, silloin on saatava lisää aikaa. Jos hammaslääkärin vastaus 
laboratorion toivomiin aikataulullisiin muutoksiin on: ”selvä, sitten täytyy 
lähettää muualle”, ei yhteistyötä ja arvostusta ole koskaan ollutkaan. Täl-
laisten ihmisten varaan ei rakenneta kestävää ja tuottavaa asiakassuhdetta. 
Silloin hammaslääkärin on parempi lähettää kaikki työt jatkossakin muu-
alle ja toivoa, ettei siinä laboratoriossa työt koskaan ruuhkaannu.

Olen muutaman kerran kuullut todettavan: ”hyvähän se on, että sinulla 
on töitä näinä tiukkoina aikoina”. Niin totta kuin se onkin, toteamus ei 
kuitenkaan taio mistään lisää aikaa kun vuorokaudesta loppuu tunnit.
Vaikka olemmekin hammastekniikan ammattilaisia, olemme myös ihmi-
siä. Onneksi Suomi on kuitenkin pullollaan hammaslääkäreitä, jotka myös 
kohtelevat meitä ihmisinä eikä koneina.

Eläkää ihmisiksi ja oikein mukavaa kesän odotusta!

PääKIrJOITUS

Anders Wollstén, päätoimittaja

Sisältö:

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Puh. 020 7795 200
www.plandent.com
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Suun.limakalvomuutoksia.Osa.4...
Suun.alueen.kasvaimet.ja.
kasvaimen.kaltaiset.muutokset

Kirjoittaja:.Arja.Kullaa..
Suukirurgian.erikoishammaslääkäri

HLT,.dosentti
Ammatillisen.opettajan.pätevyys

uuontelon monimuotoinen rakenne luo potentiaalin 
erilaista kudosalkuperää oleville kasvaimille. Hampai-
den lisäksi suussa on limakalvoa (kerrostunut levyepi-
teeli), epiteelin alaista sidekudosta, sylkirauhaskudosta, 
luuta, hermokudosta, rasvakudosta, lihaskudosta sekä 

imukudosta ja verisuonia. Jokin tekijä voi aiheuttaa näissä ku-
doksissa ärsytyksen niin, että kudos alkaa kasvaa. Leukaluissa 
ja hampaallisella alueella esiintyy myös erilaisia kasvaimia, 
mutta tässä yhteydessä käsittelen vain suun pehmytkudosten 
kasvaimia.

Hyvänlaatuiset kasvaimet
Hyvänlaatuiset kasvaimet ovat tarkkarajaisia ja suhteellisen 
pieniä. Ne eivät yleensä uusiudu kirurgisen poiston jälkeen. 
Tavallisimpia suun pehmytkudosten kasvaimia ovat fibroo-
ma eli sidekudoskasvain ja papillooma eli epiteeliperäinen 
kasvain, joita voi esiintyä eri puolilla suuonteloa. Muista ku-
doksista lähteviä kasvaimia, kuten lipooma eli rasvakasvain tai 
hermokudoksesta lähteviä kasvaimia, neurinoomia tavataan 
melko harvoin. Edellisessä artikkelissa kuvasin (Kuva 9) kie-
len hemangiooman eli verisuonikasvaimen.

röivästä limakalvosta (Kuva 1b)  Kasvain ei häviä itsestään, 
hoitona onkin kasvaimen kirurginen poisto.

Papillooma
Papillooma on limakalvon epiteeliperäinen kasvain. Se on 
kliinisesti muusta limakalvosta koholla oleva vaalea muu-
tos (Kuva 2). Papilloomassa epiteeli paksunee muodostaen 
syylämäisen rakenteen. Erotusdiagnostisesti täytyy muistaa 
suun levyepiteelisyövän mahdollisuus. Kirurgisen poiston 
yhteydessä otetaan aina kudosnäyte tarkempia tutkimuksia 
varten. Kasvain ei yleensä uusiudu.

S

Sidekudoskasvain eli fibrooma
Suun limakalvoilla, yleensä posken purutasossa nähdään usein 
terveen limakalvon peittämä kohouma. Fibrooma on side-
kudosperäinen kasvain, jolloin epiteelin alla oleva sidekudos 
kasvaa ärsytyksen seurauksena. Fibrooma voi olla ohuella 
kannalla kiinnittynyt (Kuva 1a) tai hieman koholla ympä-

Kuva 1a. Ohuella kannalla posken limakalvossa kiinni oleva kas-
vain, joka kudostutkimuksissa osoittautui sidekudoskasvaimeksi 
eli fibroomaksi. Taaempana, poskihampaan kohdalla oleva kyhmy 
on Papilla parotidea.

Kuva 1b. Oikealla suupielen limakalvolla pyöreä, hieman ympä-
röivästä limakalvosta koholla oleva kyhmy, jota peittää terve lima-
kalvo, poistettiin kirurgisesti. Sidekudoskasvain eli fibrooma.
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Mucocele eli limakysta
Mucocele on huulen limakalvolla esiintyvä sylkirauhasperäi-
nen muutos. Syljen täyttämä rakkula (Kuva 4) syntyy tiehyen 
tukkiutuessa. Se voi hävitä itsestään, mutta pitkäaikainen 
muutos kasvattaa kapselin ympärilleen muodostaen kystan. 
Muutos, joka ei häviä itsestään kahden viikon aikana, tulee 
poistaa kirurgisesti.

Proteesin aiheuttama hyperplasia
Mekaaninen ärsytys, kuten istumattomat proteesit, voivat 
aiheuttaa kudoksen liikakasvua eli hyperplasiaa, joka näkyy 
nyppymäisenä (papillaarinen), helttamaisena (flappy ridge) tai 
lohkomaisena (Kuva 3). Hyperplastinen kudos kasvaa pro-
teesin alla huomaamattomasti eikä yleensä aiheuta potilaalle 
mitään oireita. Hyperplasiaan liittyy tavallisesti sieni-infektio, 
joka näkyy limakalvon punoituksena. Tällöin ensisijaisesti 
tulee hoitaa sieni-infektio ja sen jälkeen tarvittaessa poistaa 
hyperplasia kirurgisesti. Proteesin kunnostus tai uusien pro-
teesien valmistus on olennainen osa hoitoa.

Kuva 2. Papillooma. Kielen sivussa vaalea, selvärajainen hieman 
koholla oleva syylämäinen muutos poistettiin kokonaisuudes-
saan.

Kuva 3. Suulaessa, proteesin alla olevalla limakalvolla näkyy loh-
komainen hyperplasia, joka poistettiin kirurgisesti.

Kuva 4. Alahuulen limakalvolla nesteen täyttämä rakkula, muco-
cele eli limakysta. 

Kuva 5. Alakristalla vaalea, kukkakaalimainen muutos. Suun poh-
jassa ja kääntöpoimussa nähdään vaaleita ja punoittavia alueita. 
Hoitoon hakeutuessaan potilaalla oli ainoana oireena proteesien 
istumattomuus.

suun pahanlaatuiset kasvaimet
Suun limakalvon pintaepiteelistä alkunsa saava levyepitee-
lisyöpä on yleisin suusyöpä. Vuonna 2007 todettiin Suomes-
sa 380 huuli- ja suusyöpää, joista kielisyöpää esiintyi eniten 
(120). Huulisyöpä oli yleisempi miehillä (51) kuin naisilla 
(28). Suun levyepiteelisyövän esiintyvyys on lisääntynyt viime 
vuosikymmeninä erityisesti nuorissa ikäryhmissä. Suurin osa 
suusyövistä kehittyy kuitenkin yli 50-vuotiaille.

Tupakan ja alkoholin käytön on arvioitu liittyvän suusyövän 
syntyyn noin 80 prosentissa tapauksista. Auringon valo lisää 
huulisyövän riskiä. Tietyt limakalvomuutokset lisäävät suu-
syövän syntymisen riskiä, jolloin puhutaan suusyöpävaraa 
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lisäävistä muutoksista. WHO:n määritelmän mukaan prema-
lignilla (prekanseroosilla) leesiolla tarkoitetaan kudosta, johon 
suusyöpä kehittyy todennäköisemmin kuin vastaavaan tervee-
seen kudokseen. Tärkeimmät suussa ilmenevät premalignit 
leesiot ovat leukoplakia, erytroplakia, punajäkälän kaltaiset 
muutokset ja huulien aurinkokeratoosi eli aurinkokeiliitti. 

Suusyöpä on alussa vähäoireinen. Kipu, parantumaton 
haavauma, kyhmy tai proteesin istumattomuus ja hiertämi-
nen ovat ensimmäisiä oireita (Kuva 5). Kipu on pidemmälle 
edenneen suusyövän oire, mutta kyhmy tai parantumaton 
haavauma ovat aina syy lähettää potilas tarkempiin tutkimuk-
siin. Myös edellä mainitut suusyöpävaraa lisäävät limakalvo-
muutokset on aina syytä tutkia tarkemmin.

Suusyövän hoitomuoto on kirurgia ja sädehoito. Solusal-
paajahoito ei ole vielä riittävän tehokas suusyöpää vastaan. 
Suusyövän ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen tulee kiin-

nittää erityistä huomiota, sillä suusyövän hoito on vaikeaa, ja 
potilaalle tulee usein toiminnallinen tai kosmeettinen haitta 
hoidon seurauksena. Syöpäsairastavuuteen voidaan vaikutta 
vähentämällä syytekijöitä, tupakointia ja alkoholin käyttöä. 
Myös vihannesten ja hedelmien käytön lisääminen voi pienen-
tää suusyövän ilmaantuvuutta. Huulisyöpää voidaan ehkäistä 
käyttämällä suojakertoimisia huulirasvoja.

Suusyövän varhaisessa toteamisessa on tärkeää säännöl-
lisesti tehtävät suun kliiniset tarkastukset. Erityisesti tulee 
kiinnittää huomiota suusyöpävaraa lisääviin muutoksiin, pa-
rantumattomiin haavaumiin ja erilaisiin kyhmyihin. Haavau-
makaan ei aina tarkoita suusyöpää. Seuraavassa artikkelissa 
kuvaankin tarkemmin suun haavaumia.

Kirjallisuusluettelon saa kirjoittajalta.

Lava™ Milling Center

Laserhammas Oy
Lava™  zirkoniarungot hammaslaboratorioille

yksittäiset kruunut, sillat (max. 8 yks.), kevytsillat, inlay-/onlaysillat, teleskoopit ja implanttijatkeet•	
hettapaksuus jopa vain 0,3mm, silloissa 0,5+ mm•	
rungot läpivärjättyinä Vita•	 ®-skaalan mukaan
100% kotimainen tuotanto!•	

Meiltä saat maailmankuulut Lava™ zirkoniarungot helposti ja nopeasti. 
Olemme valmistaneet Lava-runkoja ensimmäisenä pohjoismaissa jo yli vuoden. 

Et tarvitse kalliita laitteita - me teemme työn puolestasi toiveidesi mukaan. 
Saat valmiit rungot jopa kahdessa päivässä! 

    Hinnat:
    Hetta 0,5mm  79e
    Hetta 0,3mm 109e
    Siltayksikkö  99e

Hintaan sisältyy rungon suunnittelu ja valmistus seka työn toimitus takaisin laboratorioon.

Laserhammas Oy
Vastaavat hammasteknikot 

Olli Hytönen ja Maaret Sirkkala
Kuparitie 1, 4.krs
00440 Helsinki 

puh. 050 4443522
laserhammas@googlemail.com
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Hammaslääketieteen.
kiinnityssementit.
Osa III: sinkkifosfaattisementti         

Hammasteknikko-lehden kirjoitussarja hammas-

lääketieteen kiinnityssementeistä on saavuttanut 

kolmannen osansa. Sinkkioksidi-eugenolisementin 

ja lasi-ionomeerisementin jälkeen hammasteknik-

kolukijakunnalle esitetään kuvaus sinkkifosfaattise-

mentistä. Hammaslääketieteessä kiinnityssementit 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään: vesipohjaiset, 

resiinipohjaiset ja öljypohjaiset kiinnityssementit. 

Ne ovat kaikki rakenteeltaan komposiittimateriaa-

leja ja ne koostuvat erillisistä, keskenään tietyissa 

tarkoissa massasuhteissa sekoitettavista neste- ja 

jauhekomponenteista. Kemiallisten happo-emäs-

reaktioiden seurauksena tällainen komposiittinen 

sementti kovettuu ja siitä muodostuu kiinteä, 

yhtenäinen matriksi kiinnittämään retentiivisesti 

proteettinen konstruktio. Sinkkifosfaattisemettiä 

on käytetty sementoitaessa perinteisiä metalli-

kruunuja ja -siltoja, ortodontiassa, väliaikaisissa 

sementoinneissa ja jopa pulpan eristeenä. Tämä  

materiaalitekninen katsaus on luonteeltaan kenties 

enemmänkin historiallinen ja kronologisesti se kuu-

luisi sarjan alkuun. Katsaus johtaa lukijan ajatukset 

siihen tilanteeseen, jolloin elettiin siirtymäkautta: 

uusia sinkkioksidivariaatioita ja moderneja adhesii-

visia kiinnityssementtejä alkoi ilmaantua hammas-

hoidon käyttöön. Materiaaliteknisessa mielessä 

sinkkifosfaattisementtien kovettuminen sisältää 

mielenkiintoisia epäorgaanisen kemian piirteitä, 

mm. nopeita ionireaktioita, runsaan joukon sinkki-

fosfaattisuoloja, orto-fosforihapon kemiaa, joiden 

seikkojen ymmärtäminen saattaa antaa tämän 

päivän hammasteknisten materiaalien ja biomateri-

aalien kehittämistyöhön eräitä uusiakin ajatuksia.

Historiaa ja taustaa
Sinkkioksidi (ZnO) on ollut ilmeisesti kautta aikojen moni-
puolisin tunnettu sementtijauhe kaupallisesti saatavilla olleissa 
hammashoidon sementeissa. Sinkkioksidi voi reagoida kemi-
allisesti suuren joukon vetysidoksia sisältävien liuosten kanssa 
ja kovettua verraten nopeasti. Nämä liuokset ovat joko ve-
sipitoisia happoliuoksia (kuten orto-fosforihappo H3PO4) tai 
orgaanisen kemian kelaatteja muodostavia ja hydroksiryhmiä 
sisältäviä kemikaaleja, joilla on Brønsted-Lowry –teorian mu-
kaan kyky luovuttaa protoneja eli ne ovat happoja (emäkset 
puolestaan vastaanottavat protoneja). Sinkkioksidipohjaiset 
sementit voidaan jauhekomponenttinsa perusteella jakaa kol-
meen erilliseen ryhmään: a) sinkki-oksidi-kelaattisementit 
(Hammasteknikko 2008; 4: 4-6), b) sinkkipolykarboksylaat-
tisementit (Hammasteknikko 2009; 1: 6-10) ja c) sinkkifos-
faattisementit. 

Sinkkifosfaattisementti on eräs kolmesta vesipohjaisista 
sementtityypeistä. Muut hammaslääketieteen sementtiluokat 
ovat: resiinipohjaiset sementit (kuten yhdistelmämuovise-
mentit) ja öljypohjaiset, ts. sinkkioksidi-eugenolisementti ja 
sen eri variaatiot. Sinkkifosfaattisementin tiedetään ilmaan-
tuneen käyttöön vuosien 1878-1879 aikana. Taustalla olivat 
eräs patentti (Rostaing: Verfahren zur darstellung von Kitten für 
zahnärtzliche und ähnliche Zwecke...“, saksalainen patentti nr. 
6045) ja tieteellinen kirjoitus (Peirce CN. Filling materials of  
oxide zinc and glacial phosphoric acid. Dent Cosmos 1879: 21, 
696). Laajaan kliiniseen käyttöön kaksikomponenttinen sink-
kifosfaattisementti (sinkkioksidi + orto-fosforihappo) päätyi 
kuitenkin vasta vuosisadan alkupuolella, kun sen koostumusta 
ja käyttöominaisuuksia parannettiin lisäämällä siihen eräitä 
muita epäorgaanisia oksideja. 

Sinkkifosfaattisementtiä käytettiin siitä lähtien keskenään 
jotensakin samankaltaisten tuotteiden puitteissa. Jossain vai-
heessa 1970-luvun alussa tuli esiin mielenkiintoinen sinkki-
fosfaattisementin modifikaatio, ns. hydrofosfaattisementit. Tämä 
on sementti, jossa sekoitusvaiheessa fosfaattikomponentti ei 
olekaan nestemäinen orto-fosforihappo, vaan kiinteä, hapan 
fosfaattisuola, joka sekoitettiin sinkkioksidijauheeseen. Vettä 
lisättiin pieni määrä aloittaman kovettumisreaktio. Selkeää 
vastausta ei kuitenkaan koskaan saatu, olisiko tällä hydro-
fosfaattisementilla ollut kliinisissä olosuhteissa paremmat 
kestävyysominaisuudet kuin itse sinkkifosfaattisementillä. 

sinkkifosfaattisementti 
ja sen komponentit
Tyypilliset sinkkifosfaattisementit koostuvat jauheosasta, 
joka on ensin sintrattu ja sitten jauhettu varsinaiseksi se-
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mentin jauhekompontetiksi. Valmis 
jauhe koostuu seuraavasti  (ilmoitettu 
painoprosentteina): sinkkioksidi (ZnO) 
89-93%, magnesiumoksidi (MgO) 3-
9%, alumiinitrioksidi (Al2O3) 0-6% ja 
piidioksidi (silika, SiO2) 0-2%. Joihin-
kin  sinkkifosfaattisementtiversioihin 
saattoivat sisältyä myös vismuttioksi-
di (Bi2O3), kalsiumoksidi (CaO), ba-
riumsulfaatti (BaSO4) ja bariumoksidi 
(BaO). Lisäoksidien tarkoituksena on 
ollut optimoida sementin valmistus-, 
sekoitus-, työstö- ja kovettumisominai-
suuksia. Magnesiumoksidilla (MgO) on 
eräs teknisesti hyvin yllättävä merkitys: 
se alentaa ns. kalsinointireaktion (sintra-
usreaktion) lämpötilaa eli muuttaa re-
aktion termodynamiikkaa. Piidioksidi 
on inertti filleri ja on edesauttamassa 
kalsinointivaiheen kemiaa. Vismuttiok-
sidin fysikaalinen rooli on ollut notkis-
taa sekoitettua, mutta vielä kovettuma-
tonta sinkkifosfaattisemettiä. Eräisiin 
sinkkifosfaattituotteisiin lisättiin mm. 
orgaanisperäistä tanniinifluoridia anti-
karieskomponentiksi vapauttamaan 
fluoridia hammaskudos-sinkkifosfaat-
tisementti-rajapinnalle. 

Sinkkifosfaattisementin jauheosa 
sintrataan n. 1000-1300 °C lämpö-
tilassa, tavallisesti 4-8 h ajan, jolloin 
jauhemassasta tulee sulanut tai osittain 
sintraantunut massa. Tässä käsittelyssä 
eri oksidikomponentit reagoivat keske-
nään ja seokseen syntyy mm. kyseisiä 
oksideja eri kidemuodoissaan ja reaktiot 
piidioksidin kanssa tuottavat eräitä sili-
kaatteja. Jäähtynyt massa jauhetaan ja 
siivilöidään soveltuvin tekniikoin mää-
rätyiksi partikkelikokofraktioiksi. 

Jauhekomponentin lopullisen reak-
tiivisuuden sementin sekoitusvaiheessa 
määräävät näin ollen: jauheen kalsinoi-
tumisaste sintrauksen (polton) yhtey-
dessä, partikkelien hienojakoisuus ja lo-
pullisen jauheen kemiallinen koostumus. 
Lopullinen valmis jauhe on valkoista, 
toisinaan keltaiseen heikosti vivahtavaa. 
Muita fysikaalisia ominaisuuksia ajatel-
len tämä jauhe on ’raskaampaa’ verrat-
tuna kemiallisesti puhtaaseen sinkki-
oksidiin, sillä sen ominaispinta-ala on 
sintrauksen yhteydessä pienentynyt, so. 
jauheen tiheys on kasvanut.  

Nestekomponentti koostuu orto-fos-
forihaposta (eli trivetyfosfaatti, H3PO4), 
oikeammin sen vesiliuoksesta (Kuvat 
1a). Orto-fosforihappo ns. keskivahva 
happo eli sen happovakio Ka on vain 

7.5 x 10-3, kun t = 25 °C. Happovaki-
ot riippuvat voimakkaasti vesiluoksen 
lämpötilasta. Vaikka se on keskivahva 
happo, on se hyvin syövyttävä: kuuma-
na se reagoi posliinin ja graniitin kanssa. 
Hammaslääketieteessä sitä tunnetusti 
käytetään kiilteen etsaukseen. Orto-
fosforihappoa valmistetaan teollisessa 
mittakaavassa käsittelemällä kalsiumfos-
faattimineraalia rikkihapolla, jolloin pro-
sessista lopputuotteina saadaan orto-fos-

Kuva 1. a) Orto-fosforihappomolekyyli, jossa fuksianpunainen keskusatomi = fosforiatomi (P), 
karmiininpunainen = happi (O) ja valkoinen = vety (H). (Kuva: Brian W. Darvell, 2009). b) Ja-
kautumadiagrammi (Distribution diagram), joka kuvaa 3-arvoisen (3-protonisen) orto-fosforihapon 
ja siitä johtuvien ionien (anionit; ks. teksti yllä) esiintymisiä eri pH-alueilla ja näiden keskinäisiä 
suhteellisia osuuksia, merk. α, joka saa numeerisia arvoja välillä 0-1 (Kuva kirjasta: Shriver D.F. 
ja Atkins P.W: Inorganic Chemistry,  3. painos. Oxford University Press, 2001, s.147).

a)

b)

forihappoa ja kalsiumsulfaattia (kipsiä). 
Orto-fosforihapon suoloja muodostavat 
anionit ovat: fosfaatti PO4

3-, vetyfos-
faatti HPO4

2- ja divetyfosfaatti H2PO4
-. 

Orto-fosforihappo on eräs DNA-mole-
kyylin rakenneosasista, sillä on samoin 
monipuolista käyttöä lannoitteena, 
ruosteenpoistossa, valkaisuaineena ja 
elintarviketeollisuudessa (kolajuomat).  
Orto-fosforihappo on 3-arvoinen happo 
eli se protolysoitu kolmessa vaiheessa 
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(vrt. Kuva 1 b), ts. luovuttaa vaiheittain 
protoneja.

Riippuen orto-fosforihapon vesiliu-
oksen happopitoisuudesta (Kuva 2), 
sen pH vaihtelee verraten voimakkaas-
ti. Kliinisessä käytössä olevaan hap-
poliuokseen on lisätty joko metallista 
alumiinia ja sinkkia tai niiden suoloja. 
Kemiallisessa mielessä on mielenkiin-
toista, että alkuperäinen sementtiin se-
koitettava happokomponenttiliuos si-
sältää n. 70% orto-fosforihappoa ja on 
olemukseltaan viskoosi, siirappimainen 
liuos. Kuitenkin, lopputuloksena oleva 
sementti sisältää n. 33% vettä. Miten 
tämä on mahdollista?

miten 
sinkkifosfaattisementti 
kovettuu?
Etsitään ensin edellisen kappaleen 
loppurivin kysymyksen vastaus. Alu-
miinin ja sinkin aiheuttama orto-fosfo-
rihapon osittainen neutraloituminen 
inhiboi (hillitsee) nestekomponentin 
reaktioita ja puskuroi koko reaktiosys-
teemiä. Tämä alentunut reaktiivisuus 
puolestaan synnyttää pehmeän, sileän, 
helposti työstettävän sementtimassan 
sekoituksen aikana. Ensivaiheessa nes-
tekomponetti kostuttaa jauheen. Ko-
vettumisreaktion aikana tapahtuu siis 
osittaisia neutralointi-, puskurointi- ja 
laimennosreaktiota tuottamaan ideaali-
nen kiinnityssementti. Nämä ilmiöt ovat 
tarpeen, sillä sinkkifosfaattisementin 
kemiallinen kovettumisreaktio on ek-
soterminen (lämpöä luovuttava) eli sillä 
on korkeahko (numeeriselta arvoltaan 
sopimuksen mukaisesti negatiivinen) 
termodynaaminen muodostumislämpö 
ΔHform. Magnesiumoksidi ei reagoi orto-
fosforihapon kanssa. Sementin sekoit-
tumisen ja sitä seuraavan kovettumisen 
on esitetty kirjallisuudessa (erheellisesti) 
tapahtuvan seuraavien kolmen stökiö-
metrisesti tasapainottamattoman reak-
tion (1-3) mukaan: 

Kuva 2. Diagrammi, joka kuvaa orto-fosforihapon pH:n riippuvuutta  sen konsentraatiosta 
(ilmoitettu massaprosentteina). Kuvassa ’normal dental range” viittaa niihin sinkkifosfaattisement-
tisysteemien nestekomponentteihin, jotka ovat olleet kliinisessä käytössä. Orto-fosforihappoliu-
okset ovat siis olleet hyvin happamia (luokkaa pH 0) ja massaprosentiltaan tavallisesti n. 70% 
(julkaistu luvalla: Brian W. Darvell, 2009).

H3PO4 + ZnO  Zn(H2PO4)2   
liukoinen hapan Zn-suola  (1)
Zn(H2PO4)2 + ZnO  ZnHPO4  
niukkaliukoinen hapan Zn-suola (2)
ZnHPO4+ ZnO  Zn3(PO4)2·nH2O  
niukkaliukoinen Zn-suola  (3)
(jossa n on suurehko kokonaisluku)

Tosiasiassa, koska orto-fosforihapon konsentraatio sementtisysteemeissä on 
alkuaan aina vakio, nimittäin reaktioiden alkaessa n. 69%, sementin kovettuessa 
saostuvat spesiekset ovat erilaisia. Niillä on puolestaan erilainen reaktiokinetiikka. 
Kovettuminen tapahtuu siis pääpiirteittäin seuraavien (4-5) reaktioiden (vrt. Kuva 
3) muodossa:

ZnO + H3PO4 + 2 H2O  ZnHPO4·3H2O niukkaliukoinen hapan Zn-suola (4)
3 ZnO + 2 H3PO4 + H2O  Zn3(PO4)2·4H2O niukkaliukoinen Zn-suola (5)

Sekoitettaessa lasilevyn päällä sekoitusaika on luokkaa 60-90 s (ks. alempana) ja 
kovettumisen aikana systeemin pH muuttuu: tavallisesti pH on n. 4 suunnilleen 3 
min kuluttua sekoituksen alkamisesta, yhden tunnin kuluttua pH nousee lukemaan 
6. Kahden vuorokauden kuluttua sinkkifosfaattisementti on kauttaaltaan neutraali 
(pH 7) ja hammaskudoksille harmiton. 

käsittely on helppoa
Huoneenlämpöisen, paksun lasilevyn päälle viedään tarkka käyttöohjeiden ilmoit-
tama  määrä sinkkioksidijauhekomponenttia ja sen päälle lisätään happonestekom-
ponentti, sekoitetaan kapealapaisella terässpaattelilla, kunnes saadaan aikaan sileä, 
homogeeninen  kiinnityssementti. Viileän (n. 18-21 °C), paksun lasilevyn tehtä-
vänä on siirtää vapautuvaa reaktiolämpöä pois sementinsekoitusvaiheesta. Levy 
ei saa olla liian kylmä, jottei ilman kosteus tiivistyisi siihen ja häiritsisi kemiallista 
tasapainoa. Mikäli sekoittumisen yhteydessä tapahtuva reaktio olisi liian kiivas ja 
nopea, käytettävissä oleva työskentelyaika ei olisi riittävä kliiniseen työskentelyyn. 
Neste-jauhe-suhteen tulee olla ehdottomasti käyttöohjeiden mukainen. Varsinainen 
sekoitusaika lasilevyn päällä on luokkaa 60-90 s. Käyttöturvallisuusnäkökohtina 
voidaan mainita jauhepölyn sisäänhengittämisen sekä limakalvo- ja ihokontak-
tien välttäminen (suojahansikkaiden käyttö). Orto-fosforihappohöyryt ärsyttävät 
hengitystie-elimiä, silmiä ja ihoa (dermatiitti). Sementtinä se on ollut hinnaltaan 
edullinen.
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Kuva 3. Ns. faasidiagrammi kemiallisesta systeemistä, joka koostuu  sinkkioksidista (ZnO), fosforipentoksidista (P
2
O

5
) ja vedestä 

(H
2
O). Fosforipentoksidi ja vesi muodostavat sarjan fosforin oksohappoja, kuten HPO

3
, H

4
P

2
O

7
 ja H

3
PO

4
. Veden massaosuus kasvaa 

vaaka-akselilla vasemmalta oikealle luettaessa, fosforipentoksidin oikealta vasemmalle luettaessa. Faasidiagrammi osoittaa, miten 
monimuotoinen sinkkifosfaattisysteemin kemia on (julkaistu luvalla: Brian W. Darvell, 2009).

sinkkifosfaattisementti 
verrattuna eräisiin toisiin 
kiinnityssementteihin
Hammaslääketieteen vesipohjaisille se-
menteille on asetettu eräitä vaatimuk-
sia niiden kliinisen käyttöönsopivuuden 
kannalta (esim. ANSI/ADA Specificati-
on No. 96 for dental water-based cements). 
Tällaisten sementtien puristuslujuuden 
tulee olla vähintään 70 MPa, joka vas-
taa suurinpiirtein aikuisen keskimää-
räistä purentavoimaa molaarialueella ja 
sementtien kovettumisajan vähintään 
2.5-8 min. Kun 24 h on kulunut ko-
vettumisesta, pysyvien konstruktioiden 
sementointiin tarkoitetuista kiinnitysse-
menteistä on mitattu ja raportoitu seu-
raavaa dataa: sinkkifosfaattisementin 
(ks. myös Kuva 4) puristuslujuudeksi 
on saatu 96-133 MPa ja taivutuslujuu-
deksi 3.1-4.5 MPa. Vertailun vuoksi 
(tyypillisen) sinkkioksidi-eugenolise-
mentin puristuslujuus on n. 65 MPa ja 
taivutuslujuus 6.9 MPa, lasi-ionomee-
risementin puristuslujuus 93-226 MPa 
ja taivutuslujuus 4.2-5.3 MPa, ja lopulta 
tyypillisen komposiittisementin (yhdis-
telmämuovisementin) puristuslujuus 
on 52-224 MPa ja taivutuslujuus 37-41 
MPa (huom!). Komposiittisementtien 

Kuva 4. Sinkkifosfaattisementti  ja sen eräiden mekaanisten ominaisuuksien vaihtelu nestekom-
ponentin (orto-fosforihapon) vesipitoisuuden vaihdellessa. Vasen pystyakseli: puristuslujuus/MPa 
(Compressive Strength) ja kovettumisaika/min (Setting Time). Oikeanpuoleinen pystyakseli, sementin 
liukenemisesta aiheutuva menetys/massa-% (Solubility Loss), tarkoittaa sementin liukenemista 
annetulta pinta-alayksiköltä standardoidussa ajassa. Muu teksti: Strength = lujuus, vahvuus; 
Solubility = liukoisuus (julkaistu luvalla: Brian W. Darvell, 2009).
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sidoslujuus dentiiniin on odotetusti 
ylivertainen, 11-24 MPa eli jopa nelin-
kertainen lasi-ionomeeriin verrattuna, 
kun taas sinkkioksidin muodostamilla 
kahdella mainitulla sementillä se on 
puhdas nolla.

käyttöindikaatiot – ja mitä 
sitten tapahtui 
Hammaslääketieteessä sinkkifosfaattise-
menttiä on käytetty menestyksellä mm. 
metallisiin kruunu- ja siltarakenteisiin, 
inlay-sementointiin sekä ortodontian 
kiinnitysbraketteihin. Sitä on käytetty 
kariologian väliaikaisena täytemateri-
aalina ja pulpan suojaukseen eristeenä.  
Kliinisessä mielessä sinkkifosfaattise-
menteillä on eräitä heikkouksia: kovet-
tunut sementti on verraten hauras, se on 
altis lohkeamaan, eikä se  sidostu kemi-
allisesti hammaskudoksiin, vaan semen-
tointi perustuu mikromekaaniseen re-
tentioon. Retentioon myötävaikuttavat 
mm. kaviteetin/kruunun preparoinnin 
geometria (substraattipinnalle halutaan 
epätasaisuuksia) ja sementin applikointi. 
Kiinteiden proteesien irtoamisen syynä 
on ollut useimmiten riittävän retention 
puute. Sinkkifosfaattisementti myös är-
syttää pulpaa (tulehdusreaktiot) kovet-
tumisen alkuvaiheessa alhaisesta pH:sta 
johtuen eikä sillä ole antibakteerista vai-
kutusta. Tämä ominaisuus yhdistettynä 
sementin kovettumiskutistumaan eivät 
mitenkään estä bakteerien invaasiota 

hammaskudos-sementtirajapinnalle. 
Potilas on saattanut tuntea postoperatii-
vista herkkyyttä muutaman tunnin ajan 
edellä mainituista syistä johtuen. Lisäk-
si, sementti liukenee suun olosuhteissa 
ajan myötä. Sinkkifosfaattia on käytet-
ty amalgaamin alla pulpaa suojaamassa, 
sillä sementti on kestänyt amalgaamin 
täppäyksen murtumatta. 

Tieteelliset ponnistelut jatkuivat vie-
lä 1970-luvulla sinkkifosfaattisementin 
ominaisuuksien parantamiseksi mutta 
ilman näkyviä tuloksia. Sinkkikarbok-
sylaattisementit olivat seuraava nerokas 
modifikaatio perinteisestä sinkkifosfaat-
tisementistä: nestekomponentti fosfo-
rihappo korvattiin polyakryylihapolla. 
Materiaalitekninen kehitys toi kuitenkin 
sittemmin nykyiset adhesiiviset semen-
tit markkinoille.
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ammasteknikkoseuran jo perin-
teeksi muodostunut hammasalan 
ihmiset yhteen keräävä koulutus- 
ja virkistystapahtuma järjestettiin 
tänä vuonna Jämsän Himoksella.  

Aurinko ei koko viikonloppua paista-
nut, mutta muuten kelit olivat suotuisat 
niin rinteessä laskijoiden kuin muuten-
kin aikaansa Himoksella viettäneiden 
kannalta. Tapahtuman siirto Keski-
Suomeen tuntui lisänneen osallistujien 
määrää, porukkaa oli saapunut paikalle 
mukavasti. Virkistäytyjien määrä oli li-
sääntynyt luennoilla ja illallisella viime 
vuoteen verrattuna.

Lauantaiaamupäivä alkoi luennoilla 
Himos Hotellin kokoustilassa. Luen-
noitsijoina toimivat Ivoclar Vivadent 
Ab:n Mikko Lindfors aiheenaan IPS 
e.maxin mahdollisuudet sekä Plandent 
Oy:n Leena Fredriksson ja Sami Jat-
kola aiheinaan Bredentin kuorikot ja 
Cendres&Metauxin Dalbo- ja Dolder-
kiinnikkeet. Luentojen päätyttyä pidet-
tiin Hammasteknikkoseuran kevätko-

Himoksen.kevätpäivät.
13.–15.3.2009

kous kokouskahvien kera. Kokouksen 
jälkeen syntyi tervetullutta vilkasta kes-
kustelua hammasteknisenalan tulevai-
suudesta. Alan työntekijöiden määrä 
tulevaisuudessa askarrutti monia. Myös 
opiskelijoiden osaamistasoa pohdittiin. 
Keskustelussa tuli ilmi työnantajien 
tyytymättömyyttä hammasteknikko-
opiskelijoiden koulutuksen suhteen, 
– AMK:ssa esiintyy turhiksi koettuja 
akateemisia opintoja käytännön asioi-
den opiskelun kustannuksella – näkö-
kanta on ollut esillä jo pitkään. Tähän 
tunnutaan kaipaavan muutosta parem-
paan. Hammasteknikkoseuran puheen-
johtaja Ilkka Tuominen toi esille tiedon 
hammasteknikko-opiskelijoiden opiske-
lupaikkojen mahdollisesta lisäyksestä. 
Ennustetun työvoimatilanteen varjossa 
lisäys tuntuu tervetulleelta.  Antoisan 
keskustelun jälkeen väki suksi kukin 
omiin aktiviteetteihinsa, osa rinteeseen, 
osa nokosille.

Päivän käännyttyä illan puolelle väki 
suuntasi HimosAreenan rattoisaan tun-

H
nelmaan illalliselle. Illallisen nauttimisen 
ja vapaan seurustelun tauottua suurin 
osa väestä jäi suoraan jatkamaan iltaa 
HimosAreenalle. Joillakin oli havaitta-
vissa taisteluväsymystä jo perjantai-illan 
johdosta, kuitenkin hammasalan ihmisiä 
tuntui olevan tanssilattia puolillaan ja 
baaritiski täynnä. Toivottavasti kaikki 
nauttivat päivän ja illan annista sekä pi-
tivät hauskaa.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistu-
neille! Oli jälleen mukava tavata tuttuja 
ja pitää hauskaa. Toivottavasti kehitys 
jatkuu positiivisena ja ensi vuonna väkeä 
on entistä enemmän paikalla.  Varmista 
seuraavasta lehdestä, mitä ensi keväänä 
on luvassa, todennäköisesti näemme 
silloinkin Himoksella.

Olli Kaartinen 
Virkistystoimikunta
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N:o 2: 15. vuosikerta 1958 

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

Toimitus

Vastakkaispinnemenetelmä, osa 2.

3. tapaus:
Proteesin ominaispaino vaikuttaa ala-
leukaan painovoimana, yläleukaan 
vetovoimana. Koska kuitenkin nämä 
voimat ovat sangen pienet verrattuna 
esiintyviin purentavoimiin, voidaan ne 
merkitykseltään vähäisinä jättää käsitte-
lemättä. Tähänastiset tutkimukset kos-
kevat myöskin yläleukaa.

Hyvin yleinen on jälkipurennan 
muoto, jossa toisessa leuassa on vielä 
kulmahammas, toisessa taasen mola-
ri. 1. tapauksessa kerrotut vaikeudet 
esiintyvät tässä useimmiten huomat-
tavasti suurempina, koska nämä yksi-
tyiset poskihampaat erityisen helposti 
joutuvat epänormaaleihin asentoihin, 
jonka vuoksi tuskin voidaan saada ai-
kaan tukevaa ja hyvin istuvaa proteesia. 
Mutta suuruudestaan huolimatta ovat 
ne osoittautuneet sopiviksi vastakkais-
pinteiden asentamisessa (kuva 20).

4. tapaus:
Ylempi ja alempi ohjusproteesi on sen 
sijaan valmistettava typistettynä ham-
maskorvikkeena, koska ne ovat varsin 
samankaltaisia hammassiltojen kanssa. 
Kuva 21 osoittaa vastakkaispinteiden 

Hammasteknikko H. R e u t e r, Brandis, Leipzig

periaatteen erään ylemmän molarin kaa-
ren kanssa. Levyt voidaan siten pitää 
melko pieninä, koska limakalvon täy-
tyy ottaa vain osa purentapinnasta. Joka 
kohdassa oleva jousimainen typistys tu-
kee hammaskorviketta ja jälkipurentaa 
laajasti vahingoittumisilta, joita helposti 
syntyy väärän kuormituksen vuoksi.

5. tapaus:
Silloin tällöin käy ilmi, ettei pinneham-
mas sovellu lainkaan tai vain osittain 
kaaren kannattajaksi, jolloin sen vie-
reinen hammas tulee kysymykseen. 
Erään ratkaisuesimerkin osoittaa kuva 
25, tosin tällöin on vastakkaispintei-
den alkuperäistä muotoa jonkin verran 
muutettava. Palatinaalinen pinnevarsi 
päättyy kaareen, lepää hammasekvaat-
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joka kulkee edelleen oklusaalisesti pin-
nehampaan ja sen distaalisimpien naa-
purien halki. Sisäpuolella se asetetaan 
kuten toinen pinnevarsi sidokseen ym-
pärikäännettynä ja sitten se ankkuroi-
daan levyyn (kuva 30). Tällä melkeinpä 
renkaanmuotoisella, mutta kuitenkin 
jousimaisella hampaan ympäryksellä 
estetään näissä tapauksissa puutteelli-
suudet, kuten kuvassa 31. Tämä pinne-
malli on käyttökelpoinen pienemmissä 
korvikeproteeseissa, mutta ennen kaik-
kea kiireellisissä proteeseissa ennen sil-
tojen valmistamista, koska se vaatii niin 
pienen tilan, että melkein aina päästään 
ilman hiomista.

torin alapuolella hammasrungon päällä 
sidokseen saakka, liikkuu vieressä yh-
densuuntaisesti takaisin ja häviää lo-
pulta vasta levyssä. Täten voi viereinen 
osa pinnevartta proteesin sovittamis-
vaiheessa vetäytyä koko pituudeltaan 
niin, että myös ”tämä pihdinmuotoinen 
pinnevaikutus  väistää väärän kaksivar-
tisen pinteen.

6. tapaus:
Vastakkaispinteitä niiden todellisessa 
merkityksessä voidaan, kuten tähänas-
tisesta esityksestä käy ilmi, käyttää ai-
noastaan silloin, kun pinnehammasta 
seuraa toisella tai molemmilla puolilla 
aukot. Missä on välttämätöntä, kuten 
toispuolisissa vapaapää- tai ohjuspro-
teeseissa, asettaa suljettuihin hammas-
riveihin pinteitä, käytetään pääasiassa 
Jackson-pinnettä. Täten saadaan jäykkä 
typistys (kuva 27).  Käytettäessä vastak-
kaispinteistä lähtöisin olevia sidosme-
netelmiä, saavutetaan myöskin näissä 
tapauksissa jousimainen typistys. Näi-
hin ei ohjata pinnevarsien linguaalisia 
tai palatinaalisia osia suoraviivaisesti, 
vaan hampaan sisäpintoja pitkin joskus 
aina hampaan keskustaan saakka, hius-
neulanmuotoisesti takaisinkäännettyinä 
ja vasta sitten ne ankkuroidaan levyyn 
(kuva 28). Täten saadaan kaksi sidosta, 
joista toinen kulkee sagittaalisessa, toi-
nen melkein suorassa kulmassa, ja näitä 
vastaten ne estävät pääasiassa paino- tai 
transversaalisia voimia niin, että molari 
on melko suuri ja hammasekvaattori on 
lähempänä hammaskruunua kuin ham-
paan kaulaa. Etumolareissa ei tämän 
muodon paikka ole riittävä.

Tämän jälkeen rajoitutaan yksivarti-
seen, bukkaalisesti alkavaan pinteeseen, 

Hyvä materiaali ja mitä suurin tark-
kuus ovat itsestään selviä edellytyksiä 
myös näissä pinnekonstruktioissa. 

Yksinkertaisissa vastakkaispinteissä 
on mitä pienimmät vaikeudet. Kaarella 
varustetuissa vastakkaispinteissä on aina 
ensimmäiseksi taivutettava sidos, sitten 

viereinen pinnevarsi kaareen saakka ja 
viimeiseksi taaksepäin juokseva varsi ja 
ankkurointi. Taaksepäin juoksevan var-
ren on aina oltava irti hammasrungosta. 
Sovittamisessa on sen tähden otettava 
huomioon, että pinteet valmistetaan 
hyvin kipsissä, ettei tässä, kuten esim. 
pinneristeytyksessä, yhden pinnevarren 
valmistus riitä pitämään koko pinnelai-
tetta paikallaan.

Valmistuksessa on tämän lisäksi pi-
dettävä huolta siitä, että jousimaiset pää-
tekuoret painetta vähentävän sidoksen 
avulla voivat liikkua kitkattomasti.

Yllämainitunlaisia pinteitä voidaan 
usein käyttää; ne ovat käytännössä 
osoittautuneet merkityksellisiksi. Nii-
tä käyttävä henkilö huomaa jo lyhyen 
ajan kuluttua, missä tapauksissa nii-
den käyttö on tarkoituksenmukaista, 
ja mitkä hammasmuodot, ennen kaik-
kea erittäin lyhyet hampaat, soveltuva 
huonosti tai ei lainkaan niihin. Niiden 
halpuus ja yksinkertaisuus ovat myös 
niissä tapauksissa soveltuvia, jolloin 
potilaan rahavarat eivät riitä kalliimpiin 
laitteisiin. Useimmat kuvat ovat tästä 
todistuksena.

Kuvaus on mikäli mahdollista keski-
tetty todelliseen asiaan, tässä yhteydes-
sä ei ole voitu ottaa käsiteltäväksi niitä 
moninaisia seikkoja jotka liittyvät osit-
taisproteeseihin. Jo yksinomaan kuvat, 
joihin ei liity selityksiä, aikaansaavat ver-
tailuja ja arvostelua. Tässä on kuitenkin 
valittu yksinkertaisimmat konstruktiot, 
jotka osoittavat periaatteellisen puolen 
asiassa. Olisimme varmastikin voineet 
esittää parempia, mutta samalla myös 
kalliimpia ratkaisuja. Käytännölliset 
kokemukset ovat epäilemättä kuiten-
kin osoittaneet, että yksinkertaisimmin 
välinein päästään alussa esitettyihin vaa-
timuksiin.
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85 vuotta
10.08.2009. Herrala.Erkki.Eht
24.09.2009. rinteenpää.Olavi.Eht

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

JÄsenPaLVeLUtUOtteet..
nUmeROsta 
050-406 8853. 

    
maRketta RaUtiaLa VastaanOttaa

 Ja POstittaa tiLaUkset. 

50 vuotta
29.09.2009. Kukkola.Anne.Eht

60 vuotta
09.06.2009. Porali.Pekka.Eht
26.06.2009. Korko.Antti.Eht
14.07.2009. Vainik.Alexandr.Eht
17.07.2009. Lindqvist.Jukka.Eht

65 vuotta
16.06.2009. Koskinen.Klaus.Eht
30.09.2009. Hänninen.Ari.Eht

70 vuotta
30.08.2009. Ingalsuo.KalervoEht
02.09.2009. Hynninen.Kalervo.Eht

75 vuotta
17.07.2009. Korkeala.Asko.Eht

80 vuotta
28.07.2009. Hedman.Heikki.Eht
27.08.2009. Hasanen.Yrjö.Eht
17.09.2009. Warro.raimo.Eht

eRikOisHammasteknikkOLiittO RY OnnitteLee meRkkiPÄiViÄÄn ViettÄViÄ

Erikoishammasteknikkoliitto.tiedottaaErikoishammasteknikkoliitto.tiedottaa

Erikoishammasteknikkoliitto.toivottaa.aurinkoista.kesää.
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KUrSSIT.JA.TAPAHTUMAT.KEVääLLä.2009

Kursseja haMMaslääKäreille / haMMasteKniKoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com

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

iti WeeKend - hoitotavoitteellista iMPlantologiaa tieteelliseltä Pohjalta
Straumann järjestää perinteisen seminaariviikonlopun hammaslääkäreille, hammashoitajille ja hammasteknikoille. 
Yhteistyössä mukana Suomen ITI Fellow – jäsenet ja kansainväliset huippu-luennoitsijat.

Seminaari alkaa perjantaina ja päättyy lauantaina. Perjantai-iltana nautimme juhlaillallisen teemalla ”Straumann on iloinen 
asia” ja jatkamme iltaa juhlatunnelmissa hyvien artistien viihdyttäminä.
Tarkemmat tiedot aikataulusta, rekisteröinnistä ja majoitusmahdollisuuksista 
ilmoitamme tulevan syksyn aikana.
ITI International Team for Implantology
Straumann Oy
Aika: 15.–16.5.2009
Paikka: Helsingissä

gC initial Master-Kurssi, Potilastapauksia  
Aika:  5-6.6.2009
Paikka: Estech Lapinlahdenkatu 7 C 18,00180 HELSINKI
Sisältö: htm Michael Brusch
Kurssi on Hammasvälineen ja GC Europen yhteistyössä järjestämä hands-on luentokurssi.
Kurssin hintaan 500 euroa sisältyy ruokailut.
Lisätietoja: Hammasväline Jari Rönkkö p. 010 588 6405 ja GC Europe Markku Mikkola p.040 5464813. Kurssille mahtuu 
10 henkilöä. Ilmoittautumiset www.hammasvaline.fi.

 

iPs e.Max WorKshoP (työkurssi)  
Aika:  24.-25.6.2009
Paikka:  Ceratech,Suokatu 24,70100 Kuopio
Sisältö:  Luennotsijana Htm Seppo Kärkkäinen, Ceratech.
Ivoclar-Vivadentin ja Hammasvälineen yhteistyössä järjestämä työkurssi kokeneille keraamikoille.
Kurssilla perehdytään luonnonhampaan väriin ja vivahteisiin,värikaavioiden muodostamiseen materiaalikohtaisia väriskaaloja 
apuna käyttäen. Kurssilla valmistetaan 2 IPS e.max kruunua valokuvien perusteella. Yöpyminen ensimmäisen kurssipäivän 
jälkeen Vehmersalmen Kiäränriähkässä, Kohmaveden rannalla. Kiäränriähkässä mahdollisuus saunomiseen ja erilaisiin akti-
viteetteihin. Kurssille mahtuu 8 henkilöä. Kurssin hinta 660 euroa sisältää ruokailut ja majoituksen.
Lisätiedot:
Outi Leitto, Hammasväline p. 010 588 6401 ja
Mikko Lindfors, IvoclarVivadent 040 5194141.
Ilmoittautumiset kotisivuillamme www.hammasvaline.fi.



iPs e.Max systeeMi
All You Need  
Aika:  26.6.2009 kello 15-17
Paikka: Ceratech,Suokatu 24,70100 Kuopio
Sisältö: Luennotsijana Htm Seppo Kärkkäinen, Ceratech.
Kurssi on Ivoclar-Vivadentin ja Hammasvälineen yhteistyössä järjestämä, hammaslääkäreille ja hammasteknikoille tarkoitettu 
Kokokeramia-luentokurssi.
Kurssihintaan 75 euroa sisältyy Kuopion kansainväliset viinijuhlat 2009 ruokailuineen.

Lisätietoja: Outi Leitto 010 588 6401, Seppo Kärkkäinen 050 347 9430.
Ilmoittautumiset: www.hammasvaline.fi.

 
Begon ranKaKurssi  
Aika:  8. - 10.9.2009
Paikka: Begon tehdas, Bremen, Saksa
Sisältö: Hammasväline ja Bego järjestävät erikoishammasteknikoille ja hammasteknikoille rankaproteesikurssin, jonka aikana 
tutustutaan Begon tehtaaseen Saksan Bremenissä.
www.hammasvaline.fi.

IsoDent Ortho on erityisesti  irrotettaville oikomiskojeille ja purentakiskoille suunniteltu tehokas ja vaivaton 
puhdistusaine, joka jättää jälkeensä raikkaan mintun maun. 

Irrotettavaan oikomiskojeeseen pinttyneet lika ja bakteerit voivat aiheuttaa karies- ja infektioriskin myös 
terveessä suussa. Hyvin hoidettu oikomiskoje helpottaa hymyilyä oikomishoidon aikana. IsoDent Ortho  
poistaa hammaskiven ja plakin  oikomiskojeista ja purentakiskoista tuhoten samalla bakteerien ja sienirih-
mastojen kasvualustan. Bakteerit ja sienirihmastot voivat aiheuttaa  oikomiskojeiden ja purentakiskojen 
käyttäjille ikäviä tulehduksia. Jatkuva käyttö ehkäisee haitallisten kasvustojen syntymistä ja pitää plakin ja 
pinttymät poissa.
Lisätietoja tuotteesta, näytteet ja yhteydenotot. www.isodent.fi

IsoDent.Ortho.puhdistaa.irrotettavat.
oikomiskojeet.ja.purentakiskot

BonyPlus®.12.tunnin.erikoiskiinnitystahna
12 tunnin erikoiskiinnitystahna reagoi syljen kanssa ja muodostaa erittäin pitävän 
tiiviyden proteesin ja ikenien väliin 12 tunniksi. Vain 4 tippaa on riittävästi takaamaan 
proteesin pysymisen paikoillaan. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että 2 aktiivista 
ainesosaa yhdessä syljen kanssa muuttuvat kiinnitysgeeliksi muodostaen pehmeän ja 
tasaisen kerroksen. Se estää ruuan pääsemisen proteesin alle.
BonyPlus® 12 tunnin erikoiskiinnitystahnassa hammasproteeseille on mintun raikas
maku. Poistettaessa tahna lähtee levynä. Ei ikävää raaputtamisia.

Hammasproteesin.desinfiointiporetabletti
Sopii myös hammassuojien ja purentakiskojen desinfektioon. Poistaa oleellisesti piilevän 
Candida Albicans kasvuston (suun hiivasienitulehdus/sammas/ kandidoosi).
- Tappaa Stafylococcus Aureuksen, yhden tunnetuimmista suutulehduksia aiheuttavista 
bakteereista.
- Tappaa tehokkaasti Pseudomonas Aerugiosa bakteerin, joka saattaa pesiytyä ham-
masproteesien mikrohuokosiin.
- Hävittää 99,9 % Herpes Simplex infektion aiheuttaman viruksen.
Lisätietoja: BonyPlus Finland, www.bonyf.fi
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Lehden julkaisija:. Suomen.Hammasteknikkoseura.ry
toimituksen osoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki
Puhelin:. . 09.-.278.7850
Fax:. . . 09.-.436.2131
sähköposti:  shts@co.inet.fi
Kotisivu:. . www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:. . Anders.Wollstén,.puh..0500.-.683.928
taitto: . . Eero.Mattila,.puh..0400-790.889
materiaaliosoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki

Laskutus: . Juha.Pentikäinen
Puhelin:. . 050-413.6199
Laskutusosoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki

Levikki:. . n..1.000.kpl

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

Ilmoitushinnat:. Koko    4-väri
. . 1/8.. . 220.euroa
. . 1/4.. . .350.euroa
. . 1/2.. . .650.euroa
. . 1/1.. .1.250.euroa
. .

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

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

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

Ilmestymisaikataulu:. . n:o. ...Ilmestymispäivä aineistopäivä  aineistopäivä
        ilmoitukset     artikkelit

. 1.. .27.02.. 13.02.. 06.02.

. 2.. .15.05.. 30.04.. 24.04.

. 3.. 18.09.. 04.09.. 28.08.
	 4.. 15.12.. 04.12.. 27.11.



all ceramic
all you need

IPS e.max tarjoaa sinulle erittäin lujan ja esteettisen mate-
riaalin PRESS- ja CAD/CAM-tekniikoihin. 

IPS e.max systeemi:
• Suuri lujuus, 400MPa
• Uniikki ja Esteettinen
• Kaikkiin indikaatioihin
• IPS e.max Ceram sopii kerrostettavaksi kaikkien IPS e.max-
   systeemin komponenttien kanssa
• Ensivalinta sementointiin  on Multilink Automix

www.ivoclarvivadent.se
Edustaja Suomessa:
Mikko Lindfors
GSM: 040 519 41 41 

Nyt myös HT saatavana!!

Hammasväline  Oy, puh; 010-588 6400

Auktorisoitu jälleenmyyjämme

annons e.max finsk 09.indd   1 09-05-12   13.09.41
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Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Nimi
Jäsennumero  Syntymäaika

SH
tS ry

m
aksaa

postim
aksun

SH
tS ry

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 H

E
LSIN

K
I

Jäseneksi liittyminen

HT-lehden palvelukortti 

Osoitteen muutos

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk

Leikkaa irti ja sujauta postiin

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

Kustannussäästö
Nopea takaisinmaksu;
alhainen laitteiston ja
materiaalien hankintahinta.

Arvo
Uudenlainen CeraMill System
parantaa kannattavuutta, koska kaikki 
työvaiheet voidaan suorittaa itse.

Tarkkuus
Systeemin täydellisesti yhteensopivat
osat mahdollistavat korkealuokkaisen
tuloksen jopa yhdessä päivässä.

Tilansäästö
Mitoiltaan pieni ja helppokäyttöinen
laite tuo tehokkuutta, viemättä
turhaa tilaa laboratoriossasi.

Uusi Ceramill System mahdollistaa oman
näkemyksen zirconium-rungoille!

TUTUSTU 

 KOTISIVUUMME!
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Mondial-hampaat 
- parasta laatua implanteille 
ja proteeseille:

Erittäin toimivat, kiitos parannetun anatomian ja 
optimaalisen kerrostuksen
CAD/CAM-valmistustekniikalla aina yhtenäiset 
muodot ja värit. INCOMP-painemenetelmä lisää 
hampaan tiiviyttä ja kestävyyttä.
NanoPearl-mikrofillereillä erinomainen 
kulutuskestävyys.
Opalisenssi, värin toisto kuten luonnonhampailla.
Taloudelliset, nopeat ja helpot asetella. 

Toimi kuten monet muutkin laboratoriot! Varmista 
tuotteiden korkea laatu valitsemalla Mondial-hampaat!

Pyydä lisätietoja tarjouksestamme.

Heraeus
Kulzer




