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ovat tunnettuja siitä, että niillä on kaikki hyvän laboratorio-
moottorin perusominaisuudet: äärimmäinen tarkkuus, äänetön 
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OptodotU 
P r o t e e s i a i n e 

Erittäin helposti mukautuvaa. Pitkän aikaa työstö-

kelpoista. Proteesit erittäin kestäviä. 

R e d o n t i l 
Immedlaattiproteesieu ja oikomiskojeitten valmis

tukseen. Käyttö vaivatonta ja aikaa säästävää. 

P r o d e n t i l 

Proteesien pohjustus- ja korjausaiue. Sulautuu 

proleesiaineen kanssa tasa-aineiseksi, hyvin kestä

vää, täysin värinsä pitävää. 
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(bayer) • 
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El ENÄÄ PÖLYÄ 
K E U H K O I H I N 

P Ö L Y N I M U R I " ^ ^ ^ 1 ^ 
• i v i x i PUHALTAA 

PUTSAUSMOOTTORIIN pQ LYÄ 
TAI PUSSIIN 

KIPSILEIKKURIIN - I L M A I S E K S I 

R A Y W A Y - putsausmoottoreita 
on jo 2 0 vuoden aikana 

T U H A N S I T T A I N MYYTY-
e i k ä y h t ä ä n t y y t y m ä t ö n t ä a s i a k a s t a 

EIKÄ S E I H M E O L E K A A N , SILLÄ 

— laakerit ja koneisto ovat 100 "la p ö l y s u o j a t u l 
— hi i l iä ei tarvitse vaihtaa (oikosulkumoottori) 
— voitelua ei tarvitse suorittaa. 
— kierreistukat ovat timantin kovasta teräksestä , joka käy tännö l l i s e s t i katsoen 

ei kulu e n s i n k ä ä n . 

• O Y H A M M A S - J A S A I R A S T A R V I K E 
Puh. 665757, 52356 - Unionink. 24 - Hels inki 
Puh. 17199 - T u r k u - Yliopistonkatu 28 B 

2 

Nämä auttavat sinuakin 

MENESTYKSEEN 
• SUPEARL P R O T E E S I A I N E 

Kiehi imisaika 15min. Toimitamme seur. väre i s sä : 
—• tummana 

; • — Vaaleana 
— l ä p i k u u l t a v a n a 
— tummanjuovikkaana 
— vaaleanjuovikkaana 

— P R O T E E S I A I N E U U T U U S • SIMPLON 
E i kei tetä , mutta puristetaan. Nopea ja tarkka. 
Saatavana I S O J A K I N P A K K A U K S I A : 2,5 kg pulveria j a 1,5 II. nes te t tä . 

. JOTA H I O M A K I V E T j a K O R I S T E L I P P A A T 

Akryy l ia j a kovametalleja varten kolmea eri karkeusastetta carborundumista ja 
corundista. 

• HEATLESS ( K U U M E N T U M A T T O M A T ) H I O M A K E H R Ä T 

N ä m ä amerikkalaiset valiokivet »syövät» j a »murenevat» helposti. 

FARG T E K N I L L I S E T K Ä S I K A P P A L E E T 

Erikoisesti korkeita nopeuksia varten. Er i t tä in tehokas lukitus jousen ja epä-
keskovivun avulla. 

• ANATOM L E V I T Y S R U U V I T 

Kierteet todella kes tävät . Kumit kierteiden suojana j a siivekkeet asettelun helpot
tamiseksi. 

K U M I H U O T E I L L A 
väst i j a 
siististi. 

• SÄÄSTÄ TYÖTÄ J A KIPSIÄ 
Hammasproteesien kipsimallien sokkeleiden muotoilemista varten käteväs t i j a 

K ä ä n n y puoleemme — Autamme Sinua auliisti . 

« O Y H A M M A S J A S A I R A S T A R V I K E 
Ä ^ ^ P laiioninkatii 24 - Helsinki - Puh. 665757, 53356 

Yliopistonkatu 28 B - T u r k u - Puh. 17199 
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Nopeampi 
kovettuminen 

Helpompi käyttö 

Kuitenkin ylitä vahva 
ja luotettava kuin 
aikaisemminkin 

Täyttää A.D.Am eri
koismääräykset No. 13 

e 

Tilaa SIMPLEX-RAPID'ia 
käyttäniästäsi hammastarvikeliikkeestä — TÄNÄÄN 

Prolcivsil ylitä taiktioja kuin a lkuperäinen jä l j ennös 

Simplon Simpton k y l m ä n ä kovettuva akiyyliaine 

Taataan täyttävän A.D.Ani er iko i smääräykset No. 12 m. II 

. .Siiiiple.\iä ja .Simplonia vulniistaa: 

DENTAIa FILLINGS LIMITED - LONDON, N. 16. - ENGLAND 
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O N K O O I K E I N ? 
Viime aikoina on usein tullut mieleen kysymys, minkälainen on 

hammasteknikkojen tulevaisuus? Koska hammasteknikot saavat 
oikeusturvan ja koska he saavat ilsenäisesti valvoa ja hoitaa omat 
ammatilliset asiansa? Valliovallan ja viranomaisten olisi jo aika 
puuttua asiaan ja muuttaa lakia, joka antaisi myöskin hammastek
nikoille itsenäisen ammattikunnan oikeudet. 

Nykyinen tilanne on vain pahenUimit. Meillä on olemassa oppi-
sopimuslaki, jossa yhtenä ryhmänä on hammasteknikot, joka edel
lyttää, että alan oppilailla tulee olla oppisopimus. Suomes.sa on am-
mattirj 'hmä, hammaslääkärit ja heistä jotkut ovat otianeet oppi
laita opettaakseen heidät hammasteknikoksi. Oppisopimuksen 
teosta ei puhuta mitään ja oppiajasta ja sen päättymisestä ei ole 
tietoakaan. Tällainen hammaslääkärin omistuksessa oleva lahoni 
torlo saa sitten toimia ja tuskiinpa sitä kukaan viranomainen edes 
käy tarkastamassakaan, onko asiat niinkuin olla pilää. On tapauk
sia jolloin laboratorion omistava hammaslääkäri ottaa oppilaita ja 
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antaa hyviä lupauksia tulevaisuudesta. Jonkunajan kuluttua ote
taan uusia ja näillä oppila.svoimilla tehdään työt, varsinaisen ope
tuksen jäädessä sivuasiaksi. Vuodet vierii ja oppilaille karttuu ikä
vuosia. Palkkaakin pitäisi saada lisää ja se onkin kiven takana. 
Lopputuloksena on se. että sanotaan kylmästi i r t i ja näytetään ovea. 
Tulevaisuus näyttää synkällä ja monta vuotta on mennyt hukkaan. 
Uudesta työpaikasta ei ole tietoakaan ja edessä ei ole muuta mah
dollisuutta kuin ruveta kosketukseen suoraan yleisön kanssa, toisin 
sanoen ruveta tekemään laitonta työtä, elää kun täytyy ja uuden 
ammatin aloittaminenkin on raskasta ja aikaa viepää. Toinen ta
paus. Hammaslääkäri päättää ryhtyä laboratorion pitoon, ottaa op
pilaan ja velvollisuuksista ei puhuta mitään. Toimipaikka on maa-
seutupitäjässä ja siellä riittää aluksi yksi oppilas. Sitä hiukan ope
tetaan sen mitä osataan ja keritään oman praktiikan ohessa. Mieli 
tekee kuitenkin suurempiin asutuskeskuksiin ja muutetaan kau
punkiin. Työtkin alkavat lisääntyä ja on syytä ottaa toinenkin op
pilas ja .samalla polkea hintoja koska työvoimakin on perin hai 
paa. Menee vuosia kunnes luaboratorion pito jostakin syystä kyl
lästyttää tai ei kannata ja .seurauksena laboratorion sulkeminen. 
Oppilaista pääsee helposti eroon kun ei ole sopimuksia. Mutta mi 
ten on oppilaiden kohtalo. Heillä onkin lie pystyssä ja tulevaisuus 
näyttää synkältä. Onko mennyt hukkaan koko aika ja onko aloi
tettava alusta uusi ammatti? Paikkojen .saanti on vaikeata suuren 
oppilasmäärän johdosta. Tässä vain pari räikeätä esimerkkiä, joita 
löytyy muitakin. 

Pakosta herää kysymys, mitä on tehtävä tällaisen mielivaltai-
.suuden estämiseksi. Viranomaisten on syytä puuttua asiaan ja saada 
aikaan korjaus. 

Kun asiaa ajatellaan oikeudenmukaisesti ja loogillisesti on sel
vää, että hammaslaboratorion pito kuuluu yksinomaan laillistetuille 
hammasteknikoille, samoin oppilaan pito ja kasvatus. Heille se on 
elämän tehtävä ja se on heidän todellinen ammattinsa ja siihen he 
ovat konliintiineet. Miksi siis hammasteknikkojen ammattikunta py 
ritään säilyttämään lapsipuolen asemassa. Heidän ammatillisia oi
keuksia ei tunnusteta. Heitä pyritään pitämään jonain hammas
lääkäreiden apulaisina ja sen perusteella ei heillä saisi olla mitään 
oikeuksia. .Sellainen ajatustapa on kuolleena syntynyt ja sellaisesta 
annettu asetus on ensitilassa saatava muutetuksi. Ihmiskunnallahan 
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Kl E L T O . 
Kiertokirjeessä ja viime numerossa olleeseen kieltoon viita

ten hnomantetaan. että se on edelleen voimassa. Hammaslää

käreiden omistuksessa olevat hammaslaboratoriot ovat edel

leenkin saarrossa ja niihin ei kukaan hammasteknikko eikä 

oppilas saa mennä töihin. .Jos haluavat valvoa etujasi ja pitää 

niistä kiinni noudatat k i e l t o a . 

on pyrkimys kehittyä ja mennä eteenpäin ja saada aikaan paran
nuksia. Nykyaika on kehityksen aikaa ja sen mukana myöskin 
hammasteknikkojen oloja on parannettava ja kehitettävä. Miksi siis 
sellaisille suunnitelmille pyritään asettamaan esteitä. Eikö olisi täs
mällinen työnjako hammaslääkäreiden ja hammasteknikkojen vä 
Iillä paljon tuloksellisempaa kuin kateellisuudesta johtuva eripurai
suus. Kun kerran on olemassa hammasteknikkojen ammattikunta, 
joka kyllä pystyy hoitamaan sille kuuluvat tehtävät, oli ne sitten 
laboratorion pitoa ja siellä suoritettavia töitä tai oppilaspolven kas
vatusta kaikkine vastuineen. Niin olisi kohtuullista, että myöskin 
sellainen ammattikunta tunnustettaisiin ja yksinomaan hammastek
nikoille annettaisiin oikeus tehdä hammasteknillistä työtä, pitää 
laboratoriota ja kasvattaa oppilaita. Ratsionalisointikin jo edellyt
tää, että hammaslääkärit hoitavat puhtaasti oman alansa ja ham
masteknikot omansa. Silloin keskinäinen kanssakäyminen sujuu 
kitkattomasti, yhteisymmärrys on parempi ja koulutettua työvoi
maa ei hammaslääkäreiden taholta joistakin esim järjestöjen väli
sistä erimielisyyksistä johtuen päästä mielivaltaisesti syrjäyttämään 
ja painostamaan kuten nyt on käynyt. Rehti, ilman sivutarkoituksla 
tapahtuva yhteistoiminta on ainoa tuloksia antava toimintamuoto, 
jolloin kumpainenkin osapuoli pysyy »lestissään» sotkeutumatta 
toistensa hinnasto ym. asioihin. Siten pääsisimme rakentavampaan 
työhön käsiksi ja tulokset olisivat sen mukaiset. 
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H A M M A S S I L L A T II O S A 
F. G. Shaw 

Hammassillan vaatimukset 

Hammassillalta vaaditaan, että se korvaa hammaskaaren, että se 
on esteettisesti hyvä ja mukava, että se on biologisesti sopiva ym
päröiviin kudoksiin nähden, ja että se on helposti puhdistettavissa. 
Huomataankin, että pontic-hammassilta käsittää kaikki neljä vaati
musta. Pontic-muoto on todellakin tärkeä. 

Toiminta täytyy saada sellaiseksi, että potilas pystyy tyydyttä 
västi pureksimaan ruokaa. Takahammassiltojen täytyy sen vuoksi 
olla vastakkaisten hampaiden kohdalla, kun leuat suljetaan, kui
tenkaan olematta sopimattomat purennalle. Hammassillan täytyy 
myös joustaa alaleuan pienen poikkeaman suhteen ilman tangee-
rauskilkaa. Etuhammassiltojen täytyy olla oikeassa ylipurentasuh-
teessa. Tämä varmistaa sen, ettei tapahdu virhettä purema-alueella 
leukaluun liikkumisen vuoksi, josta olisi seurauksena hammassillan 
tahi titkihampaan irtaantuminen. 

Proteesin täytyy aina ollii sopivii, eikä se saa aiheuttaa min
käänlaista ärsytystä, jottei potilas huomaisi sen olemassaoloa. Etu-
hammassilla on pääasiallisesti esteettinen laite. Tämän vuoksi es
teettiset vaatimukset etuhammassillan kohdalla oval huomattavasti 
tärkeämtuät kuin takahammassillan kohdalla. Akryylihartsi on 
uutuus hammasmateriaalin alalla ja sitä voidaan helposti käsitellä. 

Hammasproteesin biologinen puoli ei sisällä lahoratoorista vas
tuuta, mutta on ehkä hyvä teknikon ymmärtää siihen sisältyvät 
yleiset periaatteet. Hammassillan sopivaisuus on tärkeä ja on huo
mattava, ettei tällaista laitetta voida ottaa puhdistettavaksi (paitsi 
eräät tyypit, joihin emme tässä yhteydes.sä kajoa). Suun. johon 
hammassilta laitetaan, täytyy olla terve, erikoisesti proteesin ympä
rillä oleva osa. Tavallisesti on suussa voimien ta.sapaino. sillä kielen 
paine poskia vastaan tasapainoittuu huulten ja poskien paineesta. 
Jos kuitenkin hammassilta tai pontic ei ole tehty sopusionnussa 
hampaiden ääriviivojen kanssa, tasapaino saattaa järkkyä ja saat
taa esiintyä muutoksia esim. hampaiden siirtymistä. Siirtyminen ai
heuttaa mm. hampaiden eroamisen toisistaan, joka puolestaan hä-

9 



vitlää tärkeät kosketuskohdat ja päästää ruoan lunkeutumaan ike
nien reunaan. Tällä on pian tuhoisat seuraukset. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, on puhtaus ensiarvoisen tärkeä 
tekijä, mutta se on kokonaan potilaasta itsestään riippuva. Puh
tauden säilyttämistä voidaan auttaa tekemällä hammassilta sellai
seksi, että ruoanpalasten on vaikea tiinkeiilua hampaiden väliin ja 
muihin paikkoihin. 

Korkeatasoinen kiilto ja rakojen puut luminen tekevät vaikeaksi 
ruoan kiinnitarttumisen. Muutamat hammassiltatyypit tehdään alta 
avoimiksi, jotta kieli pääsisi niiden alle poistamaan tahmean ruoan. 
Huomataankin, että teknikosta riippuu paljon, minkälainen hy
gienia on, kun hän tekee hammassillan valmiiksi. 

Silta-ainekset 

Eri tyyppisiä metallikriuinuja voidaan käyttää hammassiltojen 
ankkureina. Näitä on kuvattu yksityiskohtaisesti aikaisemmin. 
Kuten jo on sanottu, nykj»ään pidetään parempana kuorityyppisiä 
ankkureita ja tukiosia, erikoisesti 3/4 kruunua. Laajalti käytetään 
myös upotuksia, mutta vain sellaisia, jotka tunnetaan M.O.D. (me-
sial, occlusal ja distal) nimisinä upotuksina, ja joita käytetään kiin
teissä hammassillois.sa. M.O. tai D.O. upotukset tukevat joskus yk
sinkertaista hammassiltaa. 

Restoratio-osaa. joka tavallisesti sijaitsee ankkuriosien välissä 
kutsutaan keinotekoiseksi puuttuvien luonnonhampaiden korvik
keeksi. Sillat eroavat kokonsa ja muotonsa sekä materiaalin puo
lesta, mutta ne kaikki näyttelevät erittäin tärkeätä osaa hammas
sillan kestoajan suhteen. Huonosti muotoiltu ja va mistetiu ham
massilta voi pian johtaa sillan ennenaikaiseen rikkoutumiseen. 
Kolme tekijää määräävät hammassillan tehokkuuden. Ne ovat: 
käytetty materiaali, tekotapa ja laatu. 

Materiaali 

Kolmea materiaalilaatua voidaan käyttää, nimittäin metalli
seoksia, akryylihartsia ja posliinia. Viimeksi mainnittua pidetään 
parhaimpana sen passiivisuuden suun nesteisiin, soveltuvuuden ku
doksiin samoin kuin sen korkeatasoisen kiillon vuoksi Kuitenkin 
tämä materiaali vaatii paljon aikaa, taitoa ja kalliita työvälineitä 
ja akryylihartsin käsittelyn laadun ja yksinkertaisuuden vuoksi 
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sitä käytetäänkin nykyään harvemmin. . \k i yv lihaiisi on myöskin 
aivan passiivista sekä aksiidi- että alkaliliuksille; siihen saa helposti 
korkeatasoisen kiillon, joka puolestaan tekee vaikeammaksi ruoan
jätteiden kiinnittymisen. Kultaseoksista .saadaan korkeatasoinen 
kiilto ja se on passiivinen suun nesteille, mutta juotelul liitokset, 
joilla on alhaisempi karaattiarvo. eivät ole yhtä passiivisia. Juote
tut alueet ovat sen vuoksi syöpymisen ja huonontumisen lähteitä. 
Ne on usein peitetty, kun akrylia ja posliinia käytetään hammas
sillan osaan tai koko siltaan. Ruoka pyrkii kuilenkin tarttumaan 
helpommin metalliin kuin molempiin ei-metallisiin aineisiin. 

Edellä mainittuja kolmea materiaalia käytetään harvoin yksi
nään — paitsi hammassilloissa (kuvat 1 ja 2). Posliinia ja akryyli-
hartsia pidetään aineina, joilla ei ole tarpeellista voimaa itsessään 
vastustamaan jatkuvasti esiintyviä hammassiltoihin kohdistuvia 
rasituksia. Jotkut kuitenkin käyttävät niitä erikoistapauksissa. Ylei
simmät tyypit ovat metallin (voimakkuuden vuoksi) ja akryylihart
sin (esteettisyyden vuoksi) yhdistelmiä. 

Hammassillan muoto ja rakenne 

Edellä mainitut vaatimukset mielessä ei liene viiikeala luonneh
tia hammassiltaa. Ensinnäkin se on korvike ja sen lähden sen täytyy 
täyttää edeltäjänsä toiminnan. Sen täytyy olla vahva ja kestävä. Se 
ei saa koskettaa viereisien hampaiden hammasiihan reunoja eikä se 
saa koskettaa »selkää». Viimeksi mainittu asia on kiistanalainen, 
mutta on todettava, että välittömästi valmistetut haminassillat todel
la sopivat hammaskuoppiin. 

Mitä tulee takahammassiltoihin, joihin useimmiten kohdistuu 
suurin piirentapaine, hammassillan buecaalista laajuiilfa pienenne
tään vähentämään purentapainetla tarkoituksella pidentää ham
massillan ikää. Hammassillan niesio-distaallsla laajuutta olisi vähi
tellen pienennettävä ikeniä kohti, jotta täten saataisiin aikaan sui-
pentuva vaikutus, joka antaa hampaiden väli.siiie aukoille runsaan 
laajuuden (kuva 3). Tämä menettelytapa ehkäisee ruoan tunkeuln-
mista ja kiinnijiiuttumista. Labio-lingvaalisen laajuuden ikenien 
reunoissa pitäisi myös olla hiukan pienemjii kuin ympäröivien 
hampaiden laajuus. Kaikkien pinlojen. paitsi oeeliisaalisten ja ku
dosten vaatimien pitäisi olla kuperat ja erittäin hyvin kiilloitetut. 
Occlusaalinen pinta pitäisi valaa kovaan kultaseokseen ja juottaa 
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lujasti tukiosiin. Hainmassilfatyyppejä käytetään alemmassa kaa
ressa, jossa on alveolaarisen selän liikanaista imeytymistä teliden 
välttämättömäksi hammassillan. joka ei pituutensa puolesta ole 
sopusoinnussa viereisten hampaiden kanssa. Hammassillan huono 
esteettinen ominaisuus ei vaikuta paljoakaan tässä tapauksessa, 
koska hammassilta on sijoitettu distaaliseen asemaan. Tavallisempi 
hammassiltatyyppi on akryylihartsin ja kullan yhdistelmä. Ocelii-
saalinen pinta valmistetaan sakarasärmillä. jotka sointuvat yhteen 
ympäröivien hampaiden pintojen kanssa. Valaminen ulottuu usein 
puoliväliin linguaalisia, mesiaalisia ja distaalisia muotoja ja juuri 
sakaraselän huipun yli buccaalisessa muodossa (vasen kuva 1). 
Ke.ski- tai sisäosa on koverrettu ja pidäke akryylihartsia varten on 
kiinnitetty materiaalilla (kuva 4). Juottamisen jälkeen täytetään 
metallilaatikko vahalla, joka on muotoiltu hammassillan oikeaan 
muotoon ja tehty akryylihartsista. Tämän tyyppistä muotoilua käy
tetään ei ainoastaan siinä, missä metalli ulottuu linguaaliseen osaan 
vaan myös peittää kaikki paitsi hiikkalipinnat (kuva .5). Tämän 
jälkeen on taas lisättävä hartsia. 

Etuhammassiltoja ei tehdä kokomelallista metallisen rakennel
man huonojen esteettisten ominaisuuksien vuoksi. Sen sijaan ne voi
vat olla posliinisia melallituella. Etumaisina n.s. »putkihampaita > 
voidaan joskus käyttää, kunhan ne tuetaan sopivalla metallirungol-
la. Akryyliä käytetään useimmiten etuhampaisiin, jotka voidaan 
kiinnittää ankkureihin Steele'n tyyppisellä tuella. Toinen akryyli-
hammassiltojen kiinnitys tukiosiin voidaan suorittaa nietalliningol 
la, joka on juotettu kruunuihin (kuva 6). Tässä tapauksessa ham
massilta on kaiverrettu vahaan tangon ympärillä ja myöhemmin 
päällystetty akryylihartsilla. Suurempaa etuhammassiltatyyppiä var
ten, joka käsittää kulmahampaiden välisen osan. useimmat teknikot 
käyttävät melallitiikia saadakseen aikaan riittävän lujuuden pure
ma- ja muita paineita vastaan. On huomattava, että kaiverrettua 
reunaa ei korvata metallilla (kuten takahammassillassa. jossa poski
hampaan yläosa on korvattu) vaan se on inoastaan tkatuen vara.ssa. 
Moninkertaiset takatuet voidaan valmistaa joko valuvahasta tai jo 
olemas.sa olevista metallisista tukiosista. Vielä on mahdollista aset
taa päällysteet mallin päälle kipsimuotilla ja sitten kaivertaa lingu-
aaliset muodot päällysteisiin vahalle, (kuva 7 varjostettu osa). 

o .latkuu. 
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Kuva 1. Ns. tervcysliaminassilta liotio-
nietallisessa vapaassa tilassa hammas

sillan ja kiKlalisen viilillä. 

Kuva 2. rerveyshammassil lan alaosa 
ja kni i imi l . Huomaa sillan tasaisuus 

ja kuperuus. 

BUCCAL V1EW 

Kuva -I. Varjoslelul osat näyt tävät eri 
haiumassillau luetallimuotoa. Vasem
massa kuvassa oleva nuoli näy t tää 
suunnan mis tä pä in . oikea kuva on 

l ä p i l e i k k a u s . 

Kuva 3. Kiäs takahammassil lan tyyp
pi Huomaa suipenloma. joka aikaan

saa laajan han ipa idenvä l in . 

Kuva 5. Diagramma, joka näyt tää 
hammassillan metallisen osan (var
jostettu) joka pe i t tää ka ikki pinnat 

paitsi etupintaa. 

LABIAL VI£W 

Kuva O. Diagramma, joka näy t tää yk
sinkertaisen t a n k o y l i l y n i ä n tyypin, jo

ka on juoteltu tukiosiin. 

Kuva 7. Lii iguaalinen muoto etuosasta 
kaiverrettuna vahaan j a sen jä lkeen 

juotettuna metalliin. 



H U E B A S E 
uusi peitelakka Akrylia varten 

kir j . ekoii. H. J. Mangelus 

Niistä monista akryliiiiiluuksisla, joita viime vuosina on esiinty
nyt liammasteknillisellä alalla, lienee Hue Base peiteaine eräs hyö-
dyllisimmislä ja eniten odotettu. 

Laboratoriot ovat kauan kokeilleet erilaisia peiteaineita pää.se-
mättä kuitenkaan täysin tyydyttäviin tuloksiin. Syynä on ollul joko 
värivalikoiman puute tai riittämätön tartuntakyky. Erittäin suuri 
heikkous kaikissa peiteväreissä on ollut se, että ne eivät ole kestä
neet monomerin liuottavaa vaikutusta, vaan ne ovat liuenneet ja se
koittuneet monomerin vaikutuksesta ja näin vaikeuttaneet akryli-
hampaan tekoa. 

Nyt näyttää siltä, että eräs amerikkalainen tehdas on onnisliinui 
ratkaisemaan pulman päästämällä markkinoille Hue Base nimisen 
aineen. Hue Basea käytetään peiteaineena sekä akrylista että poslii
nista valmistettujen ikkiinakruunujen, fasaadien ja pontikoiden alla. 
Posliinifasaadeissa ja kruunuissa voidaan Hue Basea käyttäii par
haiten läpinäkymättömänä kiinnityssementtinä. Se kovettuu suh
teellisen nopeasti suussa, ylimääräinen aine voidaan poistaa helposti 
ja oikea alustan pohjasävy saadaan vaivattomasti. 

Hue Base on täysin uudentyyppinen, läpinäkymätön aine. Sen 
muodostavat jauhe ja neste, jotka sekoitetaan allaolevan ohjeen 

»Hamma.steknikko»-lehden seuraava numero ilmestyy joulukuun 
puolessa välissä. Tähä numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimi
tuksella marraskuun loppuun mennessä. Muistakaa lehteä kirjall i
silla tuotteillanne. 

T o i m i t u s 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto työnvälittäjänä 
Suomen Hammasteknikkojen Liiton pitäessä työnvälitystä olisi 

jokaisen, joka tarvitsee työvoimaa syytä kääntyä Liiton puoleen ja 
sen kautta hankkia tarvitsemansa työvoima, oli sitten kyseessä val
miit teknikot tai oppilaat. 
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mukaisesti. Hue Basen suurin etu oii. että jo peitelakassa saadaan 
esille se perusväri, joka vastaa toivottua väriä. Erikoisesti ohuissa 
fasaadeissa tämä on hyvin tärkeätä. Tämän aineen toinen erinomai
nen ominaisuus on, että se kiinnittyy erittäin hyvin metalliin. l'ielä-
pä fasaadin ohuimmissakin kohdissa on Hue Ba.se kestänyt rasituk
set irtoamatta. 

Hue Basen käytti) on hyvin yksinkertaista ja nopeata. Seos si
vellään vähän ennen täppäystä ja se kuivuu melkein heti. Purista
minen voidaan suorittaa jo muutaman minuutin kuluttua. 

Mainittakoon muutama sana läpinäkymättiimistä väri jauheista, 
joita on saatavana seuraava lajitelma: valkoinen, keltaisenruskea, 
keltainen, helmenharmaa ja vaaleanpunainen. 

Näillä väreillä saadaan mikä tahansa värisävy, kun on saavutettu 
kokemusta Hue Basen väreistä ja niiden yhdistämismahdollisuuksis
ta. Tehdas on valmistanut kyllä sekoituslauliikon erilaisten ham-
masvärien valmistamisen helpoittamiseksi, mutta mielestäni tämä 
taulukko on verraten epäluotettava ottaen huomioon akrylivärieu 
vaihtelevuudet. 

Ennenkuin siirryn itse käyttöohjeeseen haluan mainita, että 
Hue Base peiteainetta myydään seuraavissa lajitelmapakkauksissa: 

5 värijauhetta, pullollinen neslettä, sekoitusalusta, pipetti ja si
vellin. Täydentämistä varten voidaan jauheita ja nestettä ostaa 
myös erikseen. 
Hue Basea käytetään seuraavasti: 
Värijauheet sekoitetaan värinäytteen mukaisesti paletissa olevas

sa sekoituskupissa. Väriseokseen lisätään pipetillä muutamia pisaroi
ta nestettä ja sekoitetaan ohueksi, helposti juoksevaksi mas.saksi. 
Tässä vaiheessa voidaan tarkistaa seoksen väri ja tarvittaessa kor
jata väriä ILsäämällä uusia väiijauheita pitämällä .samalla silmällä, 
että seos pysyy jatkuvasti riittävän ohuena, koska se muuten kove
nee ja tulee käyttökelvottomaksi. On huomattava, että seos muut
tuu jonkinverran tummemmaksi kovetuttuaan. Sen jälkeen, kun ha
luttu väri on saavutettu, levitetään .seosta siveltimellä hyvin puhdis
tetulle metallin pinnalle. Vielä parempi tulos saavutetaan, jos si
vellään kahdesti. Ensimmäisen sivelyn kovetuttua voidaan levittää 
toiseen kertaan. Hiie Base kovettuu 2—3 minuutissa tavallisessa 
huoneenlämmössä. .Tos kovettumista halutaan nopeuttaa, voidaan 
se tehdä lämmittämällä, mutta ei kuitenkaan kaasu- -tai spriiliekiii 
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V I I I Internationale Dentalschan Miinchen 
20—26/8 1958 

Ei niinkään paljon varsinaista uutta mutta sitä enemmän eri 
alojen pikkuparannuksia tarjosi VUl Kansainvälinen Hammasnäyt-
lely Miinchenissä elokuun 20—26 päivinä kun minulla Suomen 
Hammasteknikkojen Liiton myöntämällä HAMMAS Oy:n stipendillä 
oli tilaisuus näyttelyyn tutustua. 

Näyttely eli kuten sitä kutsuttiin hammasmessiit oli sijoitettu 
neljään valtavaan näyttelyhalliin, joista jokainen oli suunnilleen 
samaa kokoa kuin Helsingin Messuhalli. Kaikkialla näyttelyalueella 
kuvastui .sakasalaisen käden loppuun saakka suorillama viimeistely, 
eikä kukaan varmaan pettynyt odotuksissaan. 

Näytteillepanijoita oli luettelon mukaan 321 ja saamani tiedon 
mukaan 12 eri maasta. Pääosa tietenkin oli länsisaksalaista alku
perää olevia firmoja. 

Erittäin hienoa painoasua oleva näyttelyluettelo oli 454-sivuinen 
ja osiaan perusteellista työtä laajoine eri alojen hakemistoineen. 

yläpuolella. .los sivellään hyvin ohuf kerros tai käytetään lämmintä 
kyvettiä. kovettuu Hue Base välittömästi. 

Yllämainittu kuvaus poikkeaa jonkinverran amerikkalaisesta se-
lostiik.sesta. Olen nimittäin yhteistyössä lahoratorioiden kanssa yk
sinkertaistanut tekniikkaa ja olemme saavuttaneet yhtä hyviä tu
loksia tällä tavoin. 

Jos siis käytetään Hue Base peiteainetta oikein, sillä on seuraa
vat ominaisuudet: 
Hue Base ei vain puristettaessa 
Hue Base ei aiheuta lialkeamia toiseen akryliaineeseen 
Hue Base peittää erittäin hyvin allaolevan metallin - - ^ ^ 
Hue Basen avulla saadaan oikea värisävy 
Hue Base kovetliiii muutamassa minuutissa 
Hue Base kiinnittyy erinomaisesti 
Hue Basea voidaan käyttää menestyksellisesti läpinäkymättömänä 
kiinnityssementtinä fasaadeihin ja pontikoihin. 

Ruotsissa on Hue Base peitelakkaa käytetty jo vuodesta 1953 
alkaen ja siellä pidetään tätä ainetta ainoana luotettavana peite-
lakkana akrylikruunujen alla. 
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Lisäksi saivat kävijät näyttelyalueen portilla kansion, johon alle
kirjoittanutkin keräsi kolmatta kiloa painoluotteita eri osastoilta. 
.Sanomattakin oli selvä, että esittely samoin kuin näyttelyssä esillä 
olleet työt ja mallit olivat ehdottomasti korkeinta luokkaa — jos
kaan ei mitään ylivoimaista suomalaisten hammas-alan ammatti
miesten tehtäväksi. 

Neljän ammattitoverini kanssa teimme tämän unelmamatkan 
Consul henkilöautolla Ruotsin, Tanskan ja Saksan halki päämää
ränä juuri Munchen hammasmessuineen. Itse näyttelyyn tutustumi
seen käytimme kaksi päivää. 

Kuvassa olevan k ips lpöydi in koko on 
180x100x40 cm. 

Yleishuomiona näyttelyssä esillä olleis.sa laboratoriokoneissa 
sanoisin, että kehitys on menossa yksinkertaisempia ja siten myös 
halvempia koneita kohti. Yleisesti katsoen tarjolla olikin jopa huo
mattavasti huokeampia koneita kuin ne »de luxe» mallit, joita täällä 
Suomessa on esitelty. Toivottavasti saamme nähdä niitä myös 
täällä. Uutuudel laboratorioalalla esiintyivälkin juuri näitten tut
tujen koneitten halvempina painoksina. Varsinkin nylon- ja perlon-
proteesien valamiseen tarvittavien koneiden alalla on, päästy uusien 
koneiden pienempiin hankintakustannuksiin. 

Kuten hyvä tapa vaatii ilmestyi näilläkin messuilla joka päivä 
oma 16-sivuinen sanomalehti, jossa laajasti selostettiin näytelyä 
ja samaan aikaan pidettävää .Saksan Hammaslääkäriliiton kongres-

17 



sia. Hammaslääkärien vetonaulana messuilla olikin porakone, jossa 
käsikappaleeseen kytketty vesisuihku piti puhtaana koko ajan pei
lin ja porattavan reiän. Uusia aineita oli ilmestynjd myös jäljennös-
aineilteii joukkoon. 

Eri proteesifyypeiile oli näyttelyssä omistettu huomattavasti tilaa 
ja varsinkin juuri metalliproteeseja oli känneinä asetelmina paljon 
esillä. Melkein kaikki näyttelyn proteesit ja erikoisesti juuri muovi-
proteesit oli vahvistettu ohuella teräsverkolla, joka useimmiten oli 
lisäksi kullattu. Tukiproteesien osastoilla oli koreita ja kestäviä 
metalliproteeseja — mutta näitten erikoismetallien hinnat hipoivat 
kullan hintaluokkaa. 

Kävijöiden kokeiliavaksi asettivat useimmat näytteillepanijat ko
neitaan ja muita tuotteitaan kuten poria ja hiomakiviä. Itse ihas 
tuin hiomakiveen, jossa massa oli sellainen erikoissekoitus. joka 
leki kiven »pehmeäksi» käyttää multa silti erittäin kestäväksi. Tä
mä kivi ei korkeillakaan kierrosluvuilla hiottaessa aiheuta hiotta
van hampaan kuumenemisia eikä siis mj'öskään lohkeamista. Näin 
vakuutti porien esittelijä ja hänen sanansa tuntuivatkin tosilta ko-
keillessamme poria paikan päällä. 

Vaikka emme täysin hallinneetkaan saksankieltä olivat näyttely
osastojen esiltelijät sitäkin innokkaampia esittämään meille tuot
teitaan. 

Koska messuilla oli kaikkea hammasalalta oli siellä myös runsas 
valikoima laboratoriokalusleita. Vaikka näissä ei mitään mullista
vaa kehitystä olekaan tapahtunut, annoin kuitenkin suuren arvon 
näille kalustoille, jotka tukevina ja jksinkertaisina loivat ensiluok
kaiset edellytykset viihtyi.sälle työskentelylle. Näytfeillä oli erittäin 
asiallisia erimallisia ja erisuuruisia työpöytiä ja työpöytäiyhmiä, 
kipsipöytiä ja hammaskaappeja. Lahoratorioitten kalustajille antoi 
näyttely monta uutta vihjettä. 

Vielä haluahsin todeta, miten suuri merkitys stipendeillä on 
nuorten hammasteknikkojen kehitykselle. Ne. jos mitkään, ovat 
omiaan kannustamaan yhä parempiin saavutuksiin. 

Pyydän täten vielä kerran saada lausua nöyrimmät kiitokseni 
Suomen Hammasteknikkojen Liitolle ja Hammas OY:lle saamastani 
stipendistä, jonka avulla sain tilaisuuden päästä tutustumaan 
Miinchenin kansainväliseen hammasnäyttelyyn. 

KAUKO REINIKAINEN: 
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Vivodent-posliinihampaiden laaja mallivalikoima suo 

Teille entistä paremmat mahdollisuudet yksilöllisten 

hammasproteesien valmistukseen. 

Lähetämme Teille mielihyvin mallikokoelman näh

täväksi. 
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soveltuu plastik-hampaisla parhaiten sekä värinsä että 

mallin.sa puolesta suomalaisiin olosuhteisiin. 
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Kylmänä kovettuvat akryyliaineet 
K. H o 11 g h t o n lainaus: »The Dental Teehnician» No 7, 
Heinäkuu 1956. 

Tämän kirjoittaja ei suinkaan pidä itseään minään auktoriteet
tina kylmänä kovettuvien akryyliaineiden suhteen. Hänen päähar-
rastuksensa asiaan johtuu siitä, että hän on aktiivisesti ollut teke
misissä niiden kanssa aina siitä lähtien, kun hän valmisti, nähtä
västi ensimmäisen tästä aineesta valmistetun kokoproteesin, jo 11. 
pnä marraskuuta 1949. .Siitä lähtien hänen harrastuksensa on vain 
kasvanut vuosien kuluessa, hän on vakuuttunut siitä, että maan jo
kaisessa lahoratoriossa on paikka pakkaukselle hyvää kylmänä ko
vettuvaa akryyliä. Vaikka kylmänä kovettuvia akryyliaineita ou 
alettu yhä enemmän käyttää, ei vain korjauksissa, vaan myös pro
teeseissa, on tämän artikkelin tarkoitus käsitellä yksinomaan kyl
mänä kovettuvia korjausaineita. 

Kemiallinen prosessi, joka aikaansaa akryylinesteen ja jauheen 
polymerisoitumisen huoneen lämpötilassa, ilman ulkopuolista kuu
mennusta, on niin useasti kuvattu alan teknillisissä julkaisuissa, 
ettei sitä tarvinne tässä lähemmin selostaa. 

Toisaalta, hammaslääkintäalan kirjallisuudessa on tuskin ollen 
kaan selostettu kokeita, joita jatkuvasti, aina vuodesta 1949 läh
tien, on tehty kylmänä kovettuvien korjausaineiden parantamiseksi. 
V^aikka ne periaatteessa ovat samoja, muutamat kylmänä kovettu
vat aineet ovat kuitenkin nykyään paljon parempia kuin se aine, 
josta ne alunperin on kehitetty. Sentähden on ehkä aiheellista ker
rata lyhyesti ne kolme pääkehitysvaihelta, jotka on läpikäyty 
Simplex, joka on ensimmäinen korjau.saine, jota tässä maassa on 
käytetty, olkoon esimerkkinä näitä vaiheita kuvatessamine. 

Varhaisimmalle muodolle ».Simplex pentoeiylvilte oli ominainen 
»taikina-a.ste», jolloin se oli sekoitettava. Tämän vuoksi vaadittiin 
ehdottomasti prässäystä, lukuunottamatta aivan pieniä korjauksia. 
Suuremmissa korjauksissa ei ollut mahdollista tulla toimeen ilman 
kyvettiä, mutta sellaisenaankin oli ensimmäinen kylmänä kovettuva 
aine suuri edislyäaskel aikaavievän tavanmukaisen keittämisteknii-
kan jälkeen. Taikinamaisen kokoomuksen korvaaminen enemmän 
nestemäisellä sekoiliiksella, jonka voitiin antaa »virrata» korjauk-

22 

sen päälle (»Simplex Simplitied» 1952) on toinen kehitysvaihe. Tä
mä teki kyvetin ja prässin poisjättämisen mahdolliseksi. Melkoisen 
»juoksevaa» sekoitusta on jossain määrin vaikea käsitellä, mutta 
useimmat teknikot perehtyivät tähän helposti, koska uuden aineen 
muut edut olivat paremmat kuin alkuperäisen. 

Äskettäin kuitenkin on alettu valmistaa uutta aineita »Simplex 
Rapid»»ia. Tässä aineessa on säilytetty nestemäinen sekoitus ja 
»virtaus»>-tekniikka. sen lisäksi se saa »»hyytelömäisen» muodon heti, 
kun se tulee porteesiiv kanssa kosketuksiin korjauksen aikana, 
täten aikaansaadaan helposti rikkimenneiden osien yhtyminen kor
jattavassa osassa proteesia. Sen lisäksi polymerisoitimiista on no
peutettu, joten korjaukseen käytetty aika on lyheiiynyf noin kol
manneksella toisen asteen aineeseen verrattuna. .\jan säästö onkin 
kylmänä kovettuvan aineen suurin etu. mutta on myös muita, ja 
näistä kenties tärkein on .se, että proteesi korjauksen aikana ei 
joudu uudelleen kuumuuden vaikutuksen alaiseksi, kuten keitet
täessä tapahtuu. 

Akryylin pehmenemispiste on, kuten tunnettua. 80°(: paikkeilla 
ja proteesi muuttaa muotoaan, jos sen lämpötila kohoaa tähän, 
huolimatta ympäröivän veden lämpötilasta. Tämä on pääsyy siihen, 
minkä takia keittämistekniikassa käytettiin korkeimpana lämpöti
lana 75°C. Lämpötila kylmänä kovettuvi.ssa akrjyliaineissa nousee 
myös yli 80°C, seurauksena kemiallisesta reaktiosta, joka siinä ta
pahtuu, se kestää kuitenkin vain hetken ja on paikallinen, kuu
muus vaikuttaa vain korjattavan kohdan välittömässä läheisyy
dessä koska proteesipohjausaine itsessään on hyvin huono läm-
mönjohtaja. 

On kolleegoja, jotka myöntävät, että kylmänä kovettuva akrysdi-
aine on hyvä kiireisissä korjaustapauksissa, mutta itsepintaisesti 
.suorittavat normaalit korjaustyöt keittämällä. He väittävät, että kor
jaus kylmänä kovettuvalla aineella on huonompi eikä kestä niin 
hyvin kuin lavallinen korjaus. Syy tähän näkökantaan lienee se. 
että kylmänä kovettuvia aineita on helppo käyttää, joten korjauk
sen saattaa suorittaa huolimattomammin kuin vanhaa metodia käyt
täen ja suoritetaan korjauksia proteeseissa, joissa rikkoutuminen on 
johtunut ylijännityksestä proteesissa. Tämän kirjoittaja ja muih 
työntekijät voivat suorittamiensa kokeiden perusteella todeta, että 
vaikka kylmänä kovetluvien akryyleiden transversaali murtumis-
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S Y Y S J U H L A 
2( 11. -56 Hotelli Helsingin juhlahuoneistossa. Kluuvik. 8 11 ker

ros alkaen klo 20.00 jalkoaikoineen. 

O h j e l m a s s a : Huumoria, piloja, alkupaloja, illallinen, mu
siikkia, tanssia, laulua, naurim y.m. 

L i p p u j a : N. Hang. Teknodent. p. 491140, O. Kautto p. 773377, 
Sänkiaho. Hindsberg p. 55899. Kikkonen. Hertola p. 762577. 

Järjestää SHL urheilutoimikunta. 

voima on jonkin verran alempi kuin keitettävien aineiden, ovat 
muut vaikuttavat lekijäi yhdenveroisia, täten voidaan kylmänä ko
vettuvalla akryylillä suoriteltua korjausta pilää täysin keitettävällä 
akryylillä suoriletun korjaiik.sen vertaisena. Ilmenee, että alempi 
transversaali murtumisjännite korvautuu täysin .sen tärkeän hyödyn 
ansiosta, että proteesipohja ei joudu kiehumiselle alttiiksi, jolloin 
se kärsisi jännityksen muuttumisesta ja tämän prosessin aiheutta
masta vääntymisestä. 

Nykyään on kuitenkin olemassa sfandardi. jonka mukaan kyl
mänä kovettuvan korjaiisaineen ominaisuudet voidaan arvioida. Tä
mä on tunnettu .Standard Speciliealion No 13 nimellä ja se on 
American Dental .Associationin aiiiama lokakuu.ssa 1955. Lähtö
kohtanaan fysikaalinen jännitys, jonka alaiseksi proteesi voi suussa 
ollessaan joulua, on tämä määrittely hvodyllineii niin tehtailijalle 
kuin käyttäjällekin. Tehtailijoiden tulisi varmistautua siitä, ett 
heidän aineensa täyttää k.o. standardimääräykset ja käyttäjien tulisi 
oman etunsa vuoksi käyttää vain aineita, jotka tehtaan takauk.sen 
mukaan täyttävät k.o. amerikkalaiset standardimääräykset. Tämän 
kirjoittajan mielestä se seikka, että sellainen auktoriteetti kuin 
American Dental Association on julkaissut k.o. standardin, on riittä
vä vahvistus sille väitteelle, jonka tämän kirjoituksen alussa esitin: 
»Jokaisessa laboratoriossa löytyy paikka pakkaukselle hyvää kyl
mänä kovettuvaa akryyliä.» • . 
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S a k s a n Teo l l i suusnäy t t e l y 
Hels ink i 1956 

Heisingis.sä syyskuun 21—30 päivien välisenä aikana pidettävän 
Saksan Teollisiiusnäyttelyn valmistelutyöt ovat nyt edistyneet jo 
niin pitkälle, että näyttelytilojen jako ja osastojen sijoitus on lyöty 
lukkoon. Näyttelyn järjestämisen ovat Sak.san Liittotasavallan asian
omaiset elimet, s.o. eri ministeriöt yhdes.sä Ausstellungs- und Mes-
seausscluiss der Deutschen AVirtsehaft, AUMA:n kanssa antaneet 
dii.sseldorfilaisen näyttely-yhtiön, Nordwestdeutsche Ausstellungs-
Gcsellsehaft m.b.H:n tehtäväksi. Tästä näytlelytapahtiimasta muo
dostuu Saksan koko talouselämän edustava esittäytymistilaisuus. 

Lähtiessämme nyt tutustumiskierrokselle näyttelyn pohjapiirrok
sia apunamme käyttäen kiinnittyy huomio pääsisäänkäytävän edes
sä näyttelyn tunnuskotkalla koristetluun torniin, joka kohoaa taa
jan lippurivin keskeltä. A-halliin tullessamme kohfaamme siellä 
teknillisten laitteiden ja työkalujen valtakunnan, mutta jossa ovat 



mukana myöskin korkealuokkaista larkkuustyötä vaatineet pikku 
esineet. 

Käytävät on jätetty riittävän leveiksi, niin ettei niillä pääse syn
tymään tungosta vilkkaimpinakaan aikoina, tarjoten hyvän mah
dollisuuden pysähtymiseen ja esineiden esteettömään tarkasteluun. 

A-hallin keskikäytävän molemmin puolin ovat työstökoneet yk
sinkertaisesta sorvi.sta ylei.sjyrsinkoneeseen, uudenaikaiset kengän-
valmistiiskoneet sekä ompelukoneet kodin, käsiteollisuuden ja suur
teollisuuden käyttöön. Vaihtovirta-lieriöhammaspyöräslöt ja moot
torit, sähköajoneuvot, diesellaitteet ja sähkötyökalut kuiihivat myös
kin näiden uusimpien teknillisten saavutusten joukkoon. Pikapaino-
koneet ja kuljetiishihnat todistavat koneissa ja kojeissa tehdyistä 
parannuksista ja osoittavat, että liukunauhatuotantoa soveltaen voi
daan rationalisointi ulottaa kaikille aloille. 

Sitten tulevat omana suurena suljettuna ryhmänään Sak.san säh
köteollisuuden tuotteet, joiden laaja asteikko käsittää mm. radio-
ja televisiolaitteet. Hallin takaosassa seisaa »lasi-ihminen» — meitä 
jokaista kiinnostava näyttelyesine. Se on täysikasvuisen naisen ko
koinen lasimalli. Plexilasista tehdyn ihon läpi näemme kevytmetal
lista valetun luurangon, valtimot ja laskimot, hermot, imusuonet ja 
kaikki sisäelimet. Lasi-ihminen muistuttaa meitä siitä, että tänä 
kiireisen elämänrytmin ja mekanisoitumisen aikakautena ei saa 
unohtaa ihmistä, vaan hänen tulee pysyä kaiken aherruksen keski
pisteenä. 

Hallin vasemmalla ja oikealla sivustalla sijaitseva! osastoi täy
dentävät kukin osaltaan Saksan teollisuuden ja talouden esittelyä. 
Tavaroiden määrä on kuitenkin niin valtava, että voimme vain pää
ryhmittäin mainita esillä olevat tuotteet. Eri alojen ammattimiehiä 
kiinnostavista koneista mainittakoon esimerkiksi lurkisompelu- ja 
muut turkisten käsittelykoneet, tai vaikkapa kenkä teollisuuskonei
den laaja ryhmä, mutta varsinkin puuntyöstökoneet, jotka ovat 
joko dieselmoottorikäyttöisiä tai varustettu tavallisilla bensiini
moottoreilla. 

Traktorit on sijoitettu välittömästi luotettavuudestaan tunnettu
jen saksalaisten jaloterästuotteiden viereen. Erikoismaininna ansait
sevat lisäksi korkealuokkaiset tarkkuustyökalut. 

Puristusvalukoneet kestomuoviaineita varten, levyntyöstökoneet, 
yleistyöpajakoneet, meijerikoneet, venemoottorit. lämpöteknilliset 
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säätö- ja kaukomittamskojeet — kaiken tämän löytää näyttelyssä 
kävijä jo A-hallin pohjakerroksesta. 

Yläkerroksessa levittäytyvät nähtäväk.semme toimisto- ja paperi
kauppa-alan tarvikkeet sekä alaan kuuluvat kemikaliot. .Saneluko
neita ja kaikenlaatuisia muita nykyaikaiseen konttoriin kuuluvia 
koneellisia apuneuvoja on täällä runsas valikoima. Näyttely tava
roiden runsaus saa todellakin päämme pyörälle. — Valokuvausalan 
tarvikkeisiin, mutta etenkin tuoreimpiin kamerauutiiuksiin on kui
tenkin aihetta tutustua. 

Jotta pystyisi kaiken nähtävänä olevan kunnolla sulattamaan, 
tulisi oikeastaan käydä näyttelyssä useamman kerran. Olemmehan 
vasta ehtineet päällisin puolin tutustua .\-halliin, joten vielä ovat 
käymättä B-halli pohja- ja yläkerroksineen sekä mes.sukenttä. 

Systemaattisesti osastoja ryhmitellen on NOWE.\ näyttelyä jär
jestäessään osannut onnistuneesti käyttää hyväkseen messuhallin 
tarjoamat näyttelytilat. B-hallissa ovat edustettuina pienoispianot 
ja -flyygelit sekä muut soittimet, samaten kuin Saksan pitkälle 
kehittynyt leikkikaluteollisuiiskin. Todellisia saksalaisen tarkkuus-
työn malliesimerkkejä oval kuulalaakerit! Viehättyneenä pysäh
dymme seuraamaan sähkörautatien pienoismallia, jonka näyttely-
yhtiö on tuonut nähtäväksemme siinä mielessä, että rautatieverkos
ton sähköistäminen on Suomessa hyvin ajankohtainen kysymys. 

Kasvi-istutusten koristamalla messukentällä ovat erilaiset ajo
neuvot aina loistoautoista monikäyttöisiin työautoihin. Edustettuina 
ovat sellaiset maailmankuulut nimet kuin Opel. Mercedes, NSU, 
Auto-Union, MAN, Henschel ja Lanz. vain näinä muutamat maini
taksemme. Kentälle on pystytetty myö.skin lelttaravintola, jossa 
näyttelyvieras voi levähtää saksalaista olutta ja ruokia nauttien ja 
tuntea olonsa »gemiitlich». 

Kaikkiaan 356 näytteillepanijaa saapuu tänne .Saksan Liittotasa
vallasta tuoden nähtäväksemme todella vertaansa vailla olevan ta-
varakokoelman osoittaakseen, kuinka suuren arvon he panevat 
tälle maansa ensiesiintymiselle Suomessa sodan jälkeen, jonka kans
sa se on ollut jo aikojen alusta vilkkaassa kanssakäymisessä sekä 
kaupan että kulttuurin alalla. 

Molemmat kansat joutuivat viime sodan jälkeen monien vai
keiden ongelmien eteen, jotka ne ovat kyenneet ratkaisemaan oman 
voimansa ja sitkeytensä avulla. 
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H A M M A S T E K N I K O I L L E 
Olemme saaneet Y K S i N M Y Y N T I ( ) I K l - : i ' l ) E N Suomessa 

H. 1). JUSri & SON, Inc., Philadelpia, US.\ sekä ETABL1.S-
SEMENT DENTAIRE IVOCLAR. .Sehaan. Liechtenstein 
maaitmanlsuuliiitte luolleitte, joita voimme toimittaa '1'eille nyt suoraan 

varastostamme. 

• lAOCLAH SB tavaBisia ja ktiiakterisoituja 
akrylihampaita 

• I ) I : N T A P I - : A B L kruunu- ja siBa-akryliainetta 

• . lUSri l{i:SIN akrvlisementtiä 

• MUCO SEAL ainetta 

ym. ym. 

Oy D E N T A L D E P O T Ab 
1900 

U R H E I L U A 
Urheilumaailma on valmistautunut entistä huolellisemmin vuo

den päätapahtumaan Melbournen olympiakisoihin, josta on todis
tuksena ne monet maailmanennätykset ja muut mainiot tulokset, 
joita on tämänkin kesän aikana tehty. Hammasteknikkojen keskuu
dessa ei ole myöskään urheilua aivan unohdettu josta todistuksena 
on toisaalta löydettävät tulokset. Vaatimattomilta ne ehkä tuntuvat 
suureen maailmaan verrattuna. Mutta eihän meidän tehtävänä liene 
valmistautua huippiiurheilijoiksi. tosin heitäkin keskuudestamme 
löytyy, vaan saada mahdollisimman moni mukaan kentille ja muille 
kilpailupaikoille venyttämään kokoon käpristyviä jäseniään. 

Kovin vaikealta vain tuntuu saada osanottajia eri lajeihin. Tä
hänkin asti mukanaolleilta loppuu innostus, kun aina vain ovat 
samat virmat mukana toisivathan useammat osanottajat väriä k i l 
pailuihin. Silloin ei urheilutoimikunnankaan työskentely tuntuisi 
niin turhalta. 

Kesän kilpailut aloitettiin suunnistuksella. Valitettavasti lehden 
myöhästymisestä johtuen emme saaneet kutsuja ajoissa. Tästä joh
tuen oli osanottajia vähän. Mukana olleet ovat kertoneet kilpailun 
olleen mukavan. Koska rata oli vain 5 km pitkä ei se tuottanut 
kenellekään vaikeuksia suoriutua loppuun. Saunominen, uiminen 
ja muu virkistäytyminen kuului myös ohjelmaan. Kotimatkakaan ei 
muodostunut pitkäksi koska kilpailut suoritettiin Degerön maas
tossa. Tämän kilpailun jälkeen lähti itsekukin kesälaitumille jona 
aikana ei ollut kilpailuja. Syyskuun 1. ja 2. päivinä olivat varsi
naiset kesäurheiliin päivät jolloin suoritettiin uinti ja yleisurheilun 
4-ottelu. Uintikilpailut olivat lauantaina klo 9. aamulla iiimasladio-
nilla. Syysaamun koleudessa innosta tärisevä kilpailijajoiikko suo
r i t t i 50 m vapaauinnin. Säähaltijat olivat nähtävästi uteliaana ve
täneet monta viikkoa auringon edessä olleet pilviverhot syrjään, ja 
niinpä uimarien kastuminen tapahtui vasta altaassa. Lämpömittari 
osoitti kuivilla 15° ja altaassa 18°. 

Seuraavana aamuna eli sunnuntaina oli Baviradan vuoro ottaa 
vastaan urheilevat hammaskittaril. Verryttelyn ja arvonnan jäl
keen voitiin aloittaa 100 m:n juoksulla. Ensimmäisessä parissa 
juoksi Levänen ja Hertola. Kunnioittamatta vanhempaansa Levä-
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nen voitti ajalla 13,1 Hertolan pinnistäessä aikaan 15,7. .Seuraavana 
parina juoksivat Ajanlo 12.4 ja Tiainen 12.3. Tasaväkinen ja kova 
erä josta edelliselle l i i l i pisteitä 517. Tiaisen pistemäärän ollessa 
536. Heidän aikansa alitti kuitenkin seuraavassa erässä juossut 
Wallin ajan ollessa 12.2 pisteitä 556, kun tähän vielä lisätään Rik-
kosen 12,5, 499 p. Likanderin 12,7, 464 p. ja Laakkosen 12,7 saadaan 
kaikkiaan 6 miestä jotka juoksivat alle 13,00 sekunnin. 100 m:n 
jälkeen oli vuorossa kuula jossa jokaisella oli viisi työntöä. Ensim
mäisellä kierroksella otti johdon VVallin Laakkosen ollessa toisena, 
Lehmusviiori kolmantena. Toisella kierroksella Wallin ei saanut 
työnliiääii onnistumaan, mutta kolmannella hän paransi 12.80:een. 
Lehmusviiori ohitti Laakkosen samoin Rikkonen. Tässä olikin kär-
kimiehel. Kuulan tuloksia 1) VVallin 13.31, 746 p., 2) Lehmusviiori 
12,57, 674 p., 3) Rikkonen 12,52, 669 p., 4) Laakkonen 12,22, 641 p., 
5) Ajanlo 11,64, 588 p., Hertolan tulos 08,00. 291V2 p. 

Korkeushyppy oli seuraava. Riman alkukorkeus oli 110 jonka 
Hertola komeasti selvitti. 140:een jäi 4 miestä Tiaisen ponkaistessa 
145 pisteet 414 Rikkonen puolitoistametrinen tai 462 pistettä jonka 
jälkeen oli jäljellä Ajanlo—VVallin kaksinkamppailu. VValliiiin voit 
taessa tuloksella 160 563 pi.stettä. Ajannon jäädessä viittäsenttä 
malalammalle pistein 512. 

Korkeuden jälkeen hypittiin pituutta osajaon ollessa seuraavan 
kärkipään kohdalla. 1) VVallin 580. 511 p.. 2) Laakkonen 576, 502 p.. 
3) Ajanlo 554, 454 p., 4) Tiainen 535. 414 p.. 51 Rikkonen 528. 400 
p., Hertolan leiskaus 324, 36 p. 

Koska VVallin voitti kaikki neljä lajia emme voineet muuta kuin 
onnitella 4-ottelun voittajaa, seuraavan neljän miehen ollessa melko 
tasaväkisiä. Olemme merkinneet tähän pistemääriä jotta olisi aiheita 
jossitteluun. Tulevasta toiminnasta mainitsemme suunnistiiskilpai-
hin, multa koska paikka ja aika on vielä epäselvä emme voi vielä 
laittaa kutsua. Rikko.selta saa tietoja puh. 762577. Ja sitten tär
kein. Urheilutoimikunta järjestää syysjuhlat toimintansa tukemi
seksi koska on »pussin» pohja näkyvissä. (Kuten valtionkin). Eli 
rahat loppu. Toivoisimme että mahdollisimman moni raottaisi kuk-
karoaan ja ostaisi lippuja. Hyvät ystävä! ovat tervetulleita tähän 
hammasteknikkojen juhlaan sillä tilaa riittää kaikille. Lippujen 
hinta ei ole kovin kallis kun ottaa huomioon inflaation. Esimer
kiksi yleiseen tanssipaikkaan maksaa lauantaisin 300 mk. johon 
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Kilpailutuloksia: 

Suunnistuskilpailut 17. 6. -56 Hegerön maastossa: 
Yleinen sarja: 1) M. Sandström—.M. Taiminen 1.00,32, 2) J. Tai-

minen—M. Rikkonen 1.16,51. 
Ikämiehet: 1) A. Hertola 1.14,01. 

Jalkapallo-ottelu 22. 8. -56 Raviradalla VVesterbaek—Hammas
teknikot 0—2 (O—1). 

Uintikilpailut 1. 9. -56 uimastadionilla. 
Yleinen sarja: 1) L. .Ajanlo, Hiltusen lab. 33,5, 2) N. Bang, tekno

dent. 35,4, 3) E. Lehmusvuori, Teknodent. 38,7, 4) O. Kautto, Alhon 
lab. 46.0, 5) M. Rikkonen, Hertolan lab. 49,6. 

Ikämiehet: 1) A. Hertola, oma lah. 49,0. 
Nuorten alle 18 v.: 1) P. Ikonen. Hertolan lah. 40,0, 2) M. L i -

kander 43.3. 

Joukkuekilpailu: 1) Teknodent. 1.57.4. 2) A. Hertolan lab. 2.18,6. 

Yleisurheilukilpailut 2. 9. -56. 
4-ottehin yleinen sarja: 1) t i . AVallin, Meritähden lab. 2338 p., 2) 

L. .Ajanlo. Hiltusen lah. 2071 p., 3) M. Rikkonen, Hertolan lab. 
2026 p., 4) K. Laakkonen. Tallrothiii lab. 1975 p.. 5) K. Tiainen, 
Teknodent. 1939 p., 6) E. Lehmusvuori, Teknodent. 1731 p., 7i G. 
Lindholm, Tallrothin lab. 1589 p., 8) M. Likander, Teknodent. 
1508''- p., pi T. Levänen, Tallrotiiin lab. 14747a p.. 10) P. Honeii. 
Hertolan lab. I 2 9 1 V 2 p. 

Ikämiehet: 1) A. Hertola. oma lab. 5 4 8 V 2 p. 
Joukkuekilpailu: 1) Teknodent. 5 1 7 8 V 2 p.. 2) Tallrothin lali. 

5 0 3 8 7 2 p., 3) Hertolan lab, 3858 p. 

ei kuulu muuta kuin hikeä, tungosta ja tönimistä. Meidän lipun 
hintaan sensijaan sisältyy miellyttävä ja hauska ilta jalkoaikoineen 
viihtyisässä ympäristössä ja miellyttävässä seurassa. Viihtyisyyden 
lisäämiseksi olemme hankkineet ohjelman suorittajia aivan man
nermaista tasoa, joten tervetuloa toteamaan ja toteuttamaan isku
lausetta ilo ir t i elämästä. 
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Afv. Hammasteknikot! 

a m m a s k u t a a 

työssä tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai

toinen lienkit(")t<uiita takaa luottei-

temme laadun 

W E S 

Kultaseppä 

E R B A C K 
Helsinki, Eerikinkatu 7 

Puh. 61 625 

O Y 
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HELPPO 
H I O A 

(Registered) 

IK 

^UIELPPO 
KIILLOITTAA 

T ä y s l y h j i ö s s ä polteltu posliini, josta juuri 
»Anato form P R E C E P T O R » hampaat ovat vai-
mistetut, on kestävää , s i tkeätä ja homoge-
nista. Nä i tä hampaita voidaan hioa niiden 
murtumatta j a lohkeamatta sekä kiilloittaa 
uudelleen a l k u p e r ä i s e e n kiiltoonsa yksinkertai
sin menetelmin. 

1. H I O M I S E E N suositellaan seuraavaa mene
t e l m ä ä : Käyt täkää hienoa (rakeista) hioma-
kiveä , Iiiokaa mahdoll is imman paljon ham
paan kaulaan p ä i n k ä y t t ä m ä l l ä ajoittain 
vaihtelevaa painetta. 

2. K I I L L O I T T A K A . A hiotut pinnat k ä y t t ä m ä l 
lä aluksi kumikiekkoa ja s e n j ä l k e e n huopa-
keilaa, hienoa hohkakivijauhetta sekä ve t tä 
j a lopuksi liitujauhetta. N ä i n saavutetaan 
pian a l k u p e r ä i n e n posliinin kiilto. 

T Y H J I Ö P O L T E T T U posliinihammas 

A M A L G A M A T E D D E N T A L - t u o t e 
Amalgamated Dental Trade Distribufors L t d London W . l . 

Y k s i n m y y j ä Suomessa: Oy D E N T A L D E P O T Ab E t e l ä r a n t a 2 Helsinki puh. 12 601 



Yksinmyyjä Suomessa: O Y D E N T A L D E P O T A B 
Helsinki 1956. Kirjapaino Oy. S A N A 


