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Kesä helteineen ja sateineen
on takanapäin. Edessä on jälleen
syksy. Pohjolan lyhyt kesä on
päättynyt. Ilmatkin ovat muuttuneet tuulisiksi, sateisiksi ja viileiksi, siten kesä on armottomasti
muuttunut syksyiseksi koleudeksi ja hämäräksi.
Mennyt kesä antoi omalle ammattikunnallemmekin vaihtelua
ja ajattelemisen aihetta. Ei kesän varsinaisesta aiheesta, vaan
sanomalehdistön palstojen vähtyksellä. Aikoinaan suoritetun
lehdistöhaastattelun johdosta syntyi vilkasta polemiikkia sanomalehdistön palstoilla. Vastapuoli
yritti muuttaa tosiasioita vääristellyiksi ja esitti myöskin oma-

laatuisia mielipiteitään, jotka
kaikki pystytään tosiasioihin viitaten kumoamaan. Eräässä ruotsalaisessa lehdessä nimimerkki
"Inspector secundus" esitti perin
naivin kyselyn ja koska sen kirjoittaja varjon tui nimimerkin
taakse, ei se antanut aihetta vastineeseen, korkeintaan hymähdykseen siinä oleville perättömille väitteille, jotka voivat yhtä hyvin koskea hammaslääkäreitäkin. Jos tällaiset nimimerkin
käyttäjät toimivat vielä opettajina, niin jo on asiat heikoissa
kantimissa, mutta nimimerkillä
taitaakin olla yksinomaan opetustehtävänä antaa erikoisesti
henkilökohtaista purenta-analyysiä kandidaateille.
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Vastineen hän kyllä tulee saamaan, mutta toisenlaisissa olosuhteissa. Myöskin odotamme
vastajärjestön "tiedotussihteerin" vastausta hänelle julkisesti
esitettyyn kyselyyn. Se siitä ja
kesästä.
Asia, joka nyt on tapeetilla,
on käsiteltävä asialhsesti ja harkiten. Siinä on katsottava myöskin koko kansan etua. Onko
kansan edun mukaista se, että he
saavat kärsiä hammastaudeista
saamatta tarpeelhsta hoitoa hammaslääkäripulan ansiosta? Onko
se myöskin kansan edun mukaista, että he saavat kulkea ilman hampaita, joka aiheutetaan
monopolisoimalla irtohampaiden
luovuttaminen yksinomaan hammaslääkäreille? Eikö ole asiallista, että on olemassa selvä työnjako: hampaiden hoito hammaslääkäreille ja irtohampaiden suoraan valmistaminen hammasproteetikoille (määrätyn tutkinnon
suorittaneille hammasteknikoille). Tämä toimenpide helpottaa
tuntuvasti tilannetta. Onhan tunnustettu tosiasia, että "kansan
hampaat ovat huonossa, jopa
kurjassa kunnossa". Tähän seikkaan ohsi kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota, eikä
niin paljon irtoproteesien valmistamiseen, koska niiden kohdalla
voi suurena apuna olla hammasproteetikot. Tässä asiassa olisi
helposti päästävissä hyvään yhteisymmärrykseen ja sovintoon
kun vaan olisi tarpeeksi ymmärtämystä ja halua siihen.
8

IHMEELLISIÄ
SOPIMUKSIA

Maakunnasta kuuluu kummia.
Siellä esitetään hammasteknikoille allekirjoitettavaksi sopimus, jossa mm. on kohta, että
salhtaan hammaslääkärin ja jonkun laboratorio-omista jäin liiton
jäsenen milloin hyvänsä tulemaan tarkastamaan laboratoriota. Mitä tekemistä tällaisilla henkilöillä on laboratorioissa ja mistä he ovat saaneet sellaiset oikeudet?
Tuntuu oudolta, että jokin
ryhmä lähtee nyt tällaiselle suorastaan laittomalle tielle. Me
elämme vapaassa maassa, meillä
on oikeus harjoittaa ammattiamme ilman, että tällaiset henkilöt
voisivat sitä estää tai olla häiriöksi. Vai onko maastamme tullut gangsterivaltio, jossa kuka
hyvänsä voi harjoittaa tällaista
omankäden oikeutta? Tällaiset
teot vain pahentavat tilannetta ja
saavat aikaan eripuraisuutta. Eivät tällaiset henkilöt ole mitään
viranomaisia, eikä heillä ole oikeutta tällaisiin tehtäviin, vaikka
olisikin siihen suunnaton halu.
Oikea vastaveto on, että mitään
tällaisia sopimuksia ei hyväksytä
eikä allekirjoiteta ja yhtykäämme siihen sanontaan mitä eräs
laboratorion omistaja sanoi asiaa
selostaessaan: "Minun laboratorioon tällaiset tulevat ainoastaan
ruumiini yhtse". Se oli selvästi
ja reilusti sanottu.

Hammasteknikko-oppilaiden
pätevyyskokeet
Lääkintöhalhtus on määrännyt toimeenpantavaksi
pätevyyskokeet hammasteknikko-oppilaille lokakuun
23—28 p. 1961 Helsingissä.
Näihin kokeisiin haluavien on lokakuun 1. päivään
1961 mennessä lähetettävä hakemuksensa os. Hammasteknikko Mauno Elomaa, Untamontie 6 C 19, Käpylä.
Mukaan on liitettävä: virkatodistus tai siviihrekisteriote, todistukset tai jäljennökset oikeaksi todistettuna niiltä kursseilta, joihin on osallistunut sekä työtodistukset, joista käy ilmi milloin on opin aloittanut
ja jäljennös oppisopimuksesta sekä todistus nykyisestä
työpaikasta.
Huomautamme, että oppiajan täytyy olla vähintään
4 vuotta (48 kk), asevelvollisuus- ja sotaväessäoloaikaa ei oteta huomioon, sekä iän vähintään 21 vuotta.
Valituksi tuUeille ilmoitetaan hyvissä ajoin hyväksymisestä, tarvittavista työvälineistä ja aineista sekä
kokeiden tarkemmasta alkamisajasta ja paikasta.
Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on myöskin esiinnyttävä hakupapereissa.
Maksu tulee olemaan 4.000:— ja on se suoritettava
ilmoittautuessa.
Helsingissä, syyskuun 1. päivänä 1961.
Lääkintöhallituksen asettama
Tutkijalautakunta

hammasteknikkojen

Probleemoista ikkunakruunujen yhteydessä
moraalialueella

H. Bauer, Lörrach

a m m a s k u l t a a

LEVYÄ
LANKAA
VALUA

Kosmeettisille ja esteettisille
seikoille asetetaan yhä suurempia ja suurempia vaatimuksia
valmistettaessa hammasteknillisiä töitä. Tästä huolimatta ei kestävyys- ja toiminnallisia näkökohtia saa jättää huomioimatta.
Nykyisin ei vaadita ikkunakruunuja ainoastaan etuhampaissa,
vaan metallia ei saa näkyä takahampaissakaan alaleuan silloissa
— näin ollen vaaditaan akryyhä
niin buccaah- kuin purupintoihinkin.
Aikaisemmin on selostettu
seikkaperäisesti Veneer-kruunun
valmistusta. Olen kokeillut useita muitakin ikkunakruunuvalmistusmenetelmiä, mutta mielestäni juuri Veneer-kruunu soveltuu parhaiten siltatapauksiin.
Miksi? — Veneer-kruunu on
osoittautunut erittäin tarkoituksenmukaiseksi ei ainoastaan yksinäisenä ikkunakruununa, vaan
se sopii siltojen tukipylvääksi
edellyttäen, että hammas on oikein preparoitu, a) se ympäröi
tiiviisti hampaan tapin, mikä on
kestävyyden kannalta tärkeä
seikka, b) sillä on hyvät kiinnityskohdat akryyhosia varten. Tämä viimemainittu seikka on
yleensä pulmakysymys akryyh—
metalliyhdistehnissä, jo tällaisia
töitä suunniteltaessa.

En tässä yhteydessä syvenny
sen tarkemmin tämän tekniikan
alkuvalmistelutöihin. Huomautan kuitenkin, että kaikkien työn
alkuvaiheiden on tapahduttava
huolellisuudella ja tarkasti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kuva 1. Lähetetty: jäljennös kappoineen. Valmistettu: työmalli.

Valmistaessani ikkunakruunuja moiaarialueella olen pitänyt
Veneer-tekniikkaa esikuvanani.
Tappien valmistus tapahtuu tavalliseen tapaan, samoin akryyUkappojen, joiden avulla kaksoisjäljennös otetaan. Kuten muissa
ikkunakruunujen valmistustavoissa on tapana (menetelmät
Mathe, Starck ym.), ei tässä tapauksessa ole tarpeelhsta sovittaa kappoja erikseen ja ottaa niillä jäljennös. Kuparirengasjäljennös Kerrin massalla ei näinollen
ole alttiina kipsin kovettumisen
yhteydessä syntyvän lämmön
vaikutukselle, jolloin jälleen yksi
virhemomentti jää pois.
Toinen varmuustekijä: Kapan
cervikaah- ja occlusaali-istuvuutta voidaan tarkasti kokeilla. _^
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Kun tapit on kiinnitetty kaksoisjäljennöksessä oleviin kappoihin, tapahtuu mallin valaminen
tavalliseen tapaan. Tapit päällystetään 0,3 mm vahvuisella vahalla sormustimen tapaan. Cervikaali-buccaalisesti asetan ohuen
langan (tähän sopii hyvin ongensiima), erottamaan metalhosan
akryylistä. Langan päät kiinnitetään ulospäin vahan avulla, toimien hsäkiinnityksenä myöhemmin. Poikittaisuran tarkoituksena on tasoittaa metallin ja akryylin erisuhteista laajenemista.

misen metallista. Näin syntyneeseen pienen pieneen rakoseen
tunkeutuu sylkeä (kapillariteetti
:= hiushuokoisuus), jolloin akryyli ajanmittaan muuttaa värinsä, jopa kokonaan irtoaa metallista. Poikittaisura katkaisee tälle vaikutukselle alttiin pinnan,
joten edellämainittua ilmiötä ei
pääse syntymään. (Katso kuva 2)

Vi
Kuva 2. Tappi vahahylsyineen,
kiinnityslankoineen,
ainoastaan distaalisesti vahattuna.

Sehtys: Näillä molemmilla aineilla on erilainen laajenemiskoeffisientti, joka yhdessä syljen
kanssa saa aikaan akryylin irtoa12

Kuva 3 ja 4. Kaksi tukihampaan runkoa vahatyönä, molaari ilman tukilankaa.

Linguaalisivu, siis varsinainen
kiniunusivu muovaillaan siten,
että jää tarpeeksi tilaa akryylikerrokselle. Tappia ympäröivä
vahaosa ja ulko-osa yhdistetään
nyt poikittaisilla kiinnityslangoilla (kuva 3). Kestävyyttä silmäl-

läpitäen jätän approksimaalipuoRATIONALISOITU
len ilman tällaisia lankoja sille
LABORATORIO
puolelle, johon juotoskohta tulee.
Ennen työn laittoa sylinteriin
Tri Bohumil Lhotzky, Praha
valua varten, poistetaan alussa
mainittu lanka. Tällöin saadaan
vahatyöhön haluttu juokseva Johdanto
ura, johon akryyli myöhemmin
Hammasteknikkoammattikunpuristuu.
nallakin on oma historiansa,
vaikkakaan ei satavuotista, kuten usealla muulla käsityöammatilla. Kuitenkin on tänä aikana
saavutettu ihmeteltäviä tuloksia,
jotka ansaitsevat kaikkien kunnioitusta.
Liittotasavallan alueella toimii
30.000 asukasta kohti 1 laboratorio — Berliinissä 1 20.000 asukasta kohti.
Vuosittain koulutetaan lähes
1400 uutta oppilasta. Samanaikaisesti leviää monen erikoisKuva 5. Valetut pilarit karkeasti työs- laboratorion hyvä maine kauas
tettynä.
oman maan rajojen ulkopuolelle.
Näiden laboratorioiden maine ei
perustu yksin korkeatasoiseen
työhön ja hyvään ammattikouluSillan väliosat tehdään tavalli- tukseen, vaan myöskin näiden
seen tapaan, mutta tietenkin laboratorioiden nykyaikaiseen
myös akryylipinnoilla. En pidä rationalisoituun työhön.
tarpeellisena selostaa työn muita
Tällaiseen laboratorioon kuuloppuvaiheita, sillan runko kiil- luu ammattitaitoisen henkilöloitetaan luonnollisesti ennen ak- kunnan ja nykyaikaisten laitteiryyliosien puristamista.
den lisäksi hyvät työolosuhteet,
Tällä menetelmällä valmiste- jotta menestyksellinen toiminta
tun sillan etuja: a) ei näkyvää olisi mahdollista. Esitän nämä
metallia, b) tarpeeksi kestävä, näkökohdat nimenomaan tässä
c) artikulointivaikeudet voidaan järjestyksessä, koska laboratoriohelposti korjata hiomalla suussa, työ sisältää monia työpsykologid) mahdollisuus käyttää kovia sia ja taloudellisia tekijöitä, jotmetalhlejeerinkejä ilman haital- ka ovat edellytyksenä menestyklisia vaikutuksia vastahampai- seUiselle toiminnalle.
siin.
Tyytyväinen henkilökunta —
Das Dental Labor, N:o 2/1961 joka työskentelee tietoisena siitä,
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että sen työn tulokset antavat
elämäniloa potilaille — on tärkeä
tekijä laboratoriotyössä. Joustava, harmooninen yhteistyö laboratorion omistajan ja työntekijöiden välillä muodostaa perustan
tulokselliseen toimintaan. Tästä
syystä ohjelmaani kuuluu kolme
pääkohtaa:
1. Edulliset psykologiset työolosuhteet
2. Hygieninen työhuone
3. Nykyaikaiset teknilliset
laitteet.
Ryhtyessämme käsittelemään
käsitettä "rationalisoitu laboratorio" analysoimme ensiksi työolosuhteisiin kuuluvia asioita.
1. Edullisiin työolosuhteisiin ja
psykologisesti oikein johdettuun
laboratorioon vaaditaan:
1. Pätevä henkilökunta
2. Päiväohjelma
3. Määrätty työsysteemi
4. Tasoitettu työtahti
I. Pätevä henkilökunta
Usein on asianlaita niin, ettei
teknikolle ole järjestetty hänen
kykyjään vastaavaa työtä. Tästä
on seurauksena vähentynyt suorituskyky laboratoriossa. Hammasteknikkomestarin on kyettävä sijoittamaan teknikot heidän
kykyjensä mukaan niin, että jokaisen työpanos olisi laboratoriolle edullinen. Tällöin on pedagogiset näkökohdat otettava
huomioon. Ei ole edulhsta, jos
muut työntekijät huomaavat että
joku määrätty teknikko asetetaan etusijalle.
14

Paras työtulos saavutetaan, kuten jo aikaisemmin mainittiin,
yhteistyön avulla. Vain siten
voidaan laboratorio rationalisoida ja kohottaa sen taloudellista
kannattavuutta ilman että syntyy epäsopua. Jokainen työvaihe
on riippuvainen eri työntekijöiden suorituksesta, joten on tärkeätä että jokainen erikseen
osoittaa halua yhteistyöhön.
II. Päiväohjelma
Jotta työnteko olisi joustavaa
olisi mestarin suunniteltava teknikoilleen pääpiirteittäisen työohjelman. Tämä työohjelma olisi
käytävä päivän mittaan sekä
työn päätyttyä läpi. Tällöin vältytään töiden ruuhkautumisesta
ja voidaan noudattaa määräajat.
On itsestään selvää, että alkajako on tehtävä teknikon suorituskyvyn mukaan.
III. Eri työsysteemit
Ensimmäinen ja tärkein systeemi — tämä ei oikeastaan ole
systeemi vaan perussääntö — on
hyvä järjestys työpaikassa. Työntekijä, jonka työpöydällä vallitsee suloinen sekasotku työkaluista ja tarveaineista, ei koskaan
ole yhtä suorituskykyinen kuin
sellainen, jonka pöydällä vallitsee järjestys. Tällöin on otettava huomioon kaksi pääkohtaa:
a) työkalujen ja erilaisten tarveaineiden pinoaminen työpöydälle vaikeuttaa yleiskuvan saamista eri töistä,
b) jokainen tarpeeton esine
työpöydällä haittaa keskittymistä
suoritettavana oleviin töihin.

Teknikon työ vaatii kätevyyttä jaamaan työtä ja vaikuttamaan
ja kuria. Työpöydällä ei saa olla positiivisella tavalla hyvään työstarpeettomia työkaluja, joita ei kentelyhenkeen. Hänen on oltakulloinkin suoritettavana oleviin va esimerkkinä muille niin töistöihin tarvita. On syytä totut- sä kuin suhtautumisessaan työntautua siihen, että työkalut ovat tekijöihin. Inhimillisiä erehdykaina määrätyssä paikassaan, jol- siä ja virheitä sattuu aina, mutta
loin ne saadaan helposti tarvit- mestarin ei pidä "jännittää joustaessa käsiin. Tällöin ei mene ta liian kireälle" olemalla liian
turhaa aikaa hakemiseen ja työ- ankara ja pikkutarkka. Sellaisessa tapauksessa on työntekijöivaiheet sujuvat joustavasti.
Oikea työnjako on myöskin den yritettävä palauttaa laborasangen tärkeä laboratoriossa. torioon hyvä henki.
Kuinka usein kuuleekaan sanot- Jos teknikolle annetaan jatkutavan: "En tiedä mistä alkaisi, vasti samoja töitä suoritettavakon niin paljon töitä". Tällaisessa si, johtaa tämä helposti siihen,
tapauksessa auttaa ainoastaan oi- että työt suoritetaan rutiinimaikea työnjako.
sesti — ilman mielenkiintoa, jolOn lähdettävä siitä periaat- loin työt tehdään vähemmällä
teesta, että aina löytyy joku pa- huolella ja pintapuolisesti. On
rempi työmenetelmä kuin mihin pyrittävä jakamaan työt siten,
on tottunut. Jokaisessa labora- että syntyy vaihtelua. Työtehoon
toriossa on omat tunnusomaiset lisäävästi vaikuttaa myös mestatyötapansa. Ei ole lainkaan sa- rin henkilökohtainen kiinnostus
nottu, että ne sopivat kaikille. alaistensa harrastuksiin yms.
Siksi on syytä tutustua tarkoin
Hyviin työolosuhteisiin kuulukaikkiin uusiin laitteisiin ja nii- vat hsäksi sopivat ja tarkoiden toimintaan ennenkuin ne tuksenmukaiset työskentelytilat.
otetaan käyttöön.
Epäsiisti työhuone ja puuttuvat
hygieniset laitteet vaikuttavat
IV. Tasoitettu työtahti
epäedullisesti työsuorituksiin.
Lopuksi haluan muutamalla
Oikea työtahti on seikka, johon on kiinnitettävä huomiota sanalla puuttua oppilaskysymyklaboratoriota rationahsoitaessa. seen, joka jälkikasvun kannalta
Vaativammat ja hankalimmat on tärkeä.
työt olisi sovitettava aamutunteiNuori ihminen, joka tulee lahin, koska työntekijä silloin on boratorioon saadakseen hyvän
parhaassa vireessä.
ammatillisen koulutuksen, on
Ei pidä unohtaa, että inhimil- varsinkin alkuaikana saatava
linen voima on laboratorion toi- tarpeellista opastusta teknikoilta.
minnalle ensiarvoisen tärkeä te- Väite "ei ole aikaa oppilaalle"
kijä. Mestarilla on laboratorion merkitsee koulutuksen karkeaa
johtajana suuri vastuu. Hänen laiminlyömistä. Oppilaan kouluton kyettävä puolueettomasti oh- tamisessa tarvitaan paljon kärsi15

vällisyyttä ja oikeaa suhtautumista. Oikeudenmukaisuutta tarvitaan ennen kaikkea. Nuoret
ihmiset ovat hyvin herkkiä epäoikeudenmukaisuudelle. Kuitenkin on oppilaalle asetettava alusta lähtien määrättyjä vaatimuksia ja suhtauduttava hänen työsuorituksiinsa hyvään ammattikasvatukseen kuuluvalla ankaruudella.
Hygienia, estetiikka ja
työsuoritus
Ammatillinen suorituskyky ei
aina ole yksistään riippuvainen
ammatin täydellisestä taitamisesta. Sellaiset tekijät kuin elintaso ja sosiaalinen asema näyttelevät usein huomattavaa osaa. Sosiaahsen aseman ja elintason kohottaminen kannustavat parempiin ammattisuorituksiin. Myöskin ikä vaikuttaa suorituksiin.
Bienkoivskin suorittamien tutkimusten mukaan saavuttaa käsityötä suorittava henkilö parhaan
työtehonsa 22 ja 38 ikävuoden
välillä. 42 ikävuoden jälkeen havaitaan laskua työtehossa. Käsityöammateissa, joissa näkö- ja
kuuloaisti joutuvat erikoisen rasituksen alaisiksi, työtehokäyrä
laskee vieläkin nopeammin. Tähän ryhmään voitaneen lukea
hammasteknikonkin ammatti.
On selvää, että vaatimusten lisääntyessä lisääntyvät myöskin
vaatimukset työpaikkaan nähden. Esimerkiksi hammaslääkäreiden vastaanottohuoneet ovat
esimerkkejä mitä järjestykseen
ja siisteyteen tulee. Samantapaiselta täytyisi hammasteknillisen
laboratorionkin näyttää.
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Järjestettäessä laboratoriota
hygienian ja esteettisien vaatimusten mukaiseksi on lähdettävä työpaikan kaunistamisesta.
Tällöin on ensiksi kiinnitettävä
huomiota väreihin. Miellyttävillä
väreillä on edullinen psykologinen vaikutus työntekijään. Miksi
emme järjestä 8 tunnin työskentelyä laboratoriossa simäkin mielessä viihtyisäksi? On todettu,
että oikein valituilla seinien väreillä on työtehoa ja suorituskykyä kohottava vaikutus. Sijoittamalla sopivasti joitakin viherkasveja sopiviin paikkoihin laboratoriossa, saamme heti aikaan
viihtyisyyttä.
Seinien, lattian ja kaluston värien valitsemisessa löytyy lukuisia eri mahdollisuuksia. Niin
Saksassa kuin Yhdysvalloissakin
toimii nykyisin laitoksia, jotka
ovat erikoistuneet tällaisiin työpaikkojen järjestelykysymyksiin.

varaa. Nykyisin on todettu, että
todella hyvät työsuoritukset ovat
mahdoUisia vain jos työolosuhteet ovat terveydellisessä mielessä moitteettomat.
Tärkeimpiä tekijöitä on v a l o .
Valoa on oltava riittävästi (päivävaloa) ja sitä on tultava työskentelypaikkaan nähden oikealta
puolelta (mahdollisuuksien mukaan vasemmalta puolelta). Jatkuva työskentely sähkövalossa
vaikuttaa ajanmittaan haitalhsesti työntekijän terveyteen.
Erillinen työpöytä on ehdottomasti yhtenäistä, pitkää pöytää
edullisempi (kuva 2 ja 3).

Kuva 2

Kuva 1

Hygieniset olosuhteet
Täytyy myöntää, että hyvin
monet laboratoriot jättävät siinä
mielessä hyvin paljon toivomisen

Yksinäinen työpöytä suo mahdoUisuuden häiriöttömään työskentelyyn ja sellainen pöytä voidaan helpommin sijoittaa valon
saannin suhteen edullisimmin.
Laboratorion suuruuden on oltava oikeassa suhteessa työssä
olevien teknikkojen määrään.
Jokaista teknikkoa kohti on oltava tilaa n. 5—6 m-. Tästä tulee
oman työpöydän osalle 2,5 m^ ja
yhteiseen työskentelytilaan 3 m^
(valupöytä yms.).

Kuva 3

Pienet laboratoriot ilman ikkunoita ja joiden työskentelytila
ei ole suurempi 2,4X2,4 m, joissa
lisäksi työskentelee 2 teknikkoa,
eivät ole suositeltavia.
Nykyaikaiseen laboratorioon
kuuluu useampia huoneita:
1. Päätyöhuone
2. Pesu- ja pukeutumishuoneet
3. Valu-, keramiikka-, kipsi-,
putsaushuone, jossa on hyvä tuuletus.
Laboratorion työnjako:
1 hammasteknikkomestari
1 kipsityöntekijä
1 tai 2 keraamikkoa
1 tai useampia kulta- ja terästeknikkoa sekä teknikko akryylitöitä varten.
Laboratorion valaistus
Valolähteiden sijoituksesta, voimakkuudesta, varjoista ym. ei
riipu ainoastaan suoritetun työn
laatu vaan myöskin työntekijöiden silmien terveyden säilyminen.
Mitä päivävaloon tulee, on
myöskin otettava huomioon ulkoilman vaihtelevaisuus, pilvisyys, sade yms. tekijät.
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Ulkoilman laatu Lux arvot
Sadeilma
50
Pilvisyys
100
Ohut pilviverho
400
Sininen taivas
500
Auringonpaiste
900
Ulkovalon voimakas vaihtelu
vaikuttaa siinä määrin haitallisesti silmiin, että sellaisessa tapauksessa on parempi turvautua
keinovaloon.
Luonnollisesti on sähkövalonkin suhteen noudatettava oikeaa
voimakkuutta. (1 Watti = 4
Luxia)

Kuva 4

na voidaan pitää erillistä työpaikkavalaisinta. Se voidaan sopivasti kääntää tarpeen mukaan
ja suunnata työkohteeseen. Tällaiseen valaisimeen on saatavissa
päivävalolamppuja, jotka voiTarpeelliset 500 Luxia saavu- ns.
daan hankkia sopivan vahvuitetaan seuraavalla tavalla:
sina (kuva 4).
125 Wattia
1 hiihlamppu
Jatkuu
60 „
1 Wolframlamppu
1 kaasulla täytetty
Artikkelissa mainitimlaisen työWoKram-lamppu
pöydän
olen itselleni teettänyt ja
kaksoislangalla
30
todennut
sen myöskin hyvin
1 Neonputki
15
käytännölliseksi ja asialliseksi,
joten uusiessanne työpöytiänne,
(Loisteputkilla on omat varjo- niin huomioikaa esitetyt näköpuolensa. Palaamme tähän seik- kohdat.
kaan myöhemmin.) EduUisimpaM. E l o m a a
Hammasteknikot ja
oppilaat

Työpaikkaa vailla olevat ottakaa pikaisesti yhteys Suomen
Hammasteknikkojen Liittoon.
Tarjolla on työpaikkoja eri
puolilla maata.
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"HAMMASTEKNIKKO"- lehden
seuraava numero ilmestyy joulukuun puolessa välissä. Tähän
numeroon aiottu aineisto pitää
olla toimituksessa marraskuun
20 p:ään mennessä.
Toimitus

Teillä on mahdollisuus

pe
Liikenteessä tapahtuu päivittäin tapaturmia. Haavoittunut ihminen, jolla murskaantunut proteesi on tunkeutunut elävään kudokseen on kuolemanvaarassa,
kunnes vahingoittunut kohta paikallistetaan röntgenillä ja hoidetaan. Nyt "Stellon" RADIO OPAQUE proteesi materiaali on tullut markkinoille poistaen tämän
uhkan. "Stellon" RADIO OPAQUE (röntgenvarjoainetta sisältävää) vaaleanpunaista jauhetta on saatavana normaalipakkauksissa. Käyttö on yhtä yksinkertaista kuin mihin olette tottunut.

"Stellon"

RADIO OPAQUE

(Rek)

PROTEESI

MATERIAALI

AMALGAMATED DENTAL TUOTE

Suomessa:

Amalgamated Dental Trade Distributors Ltd., Lontoo W 1.

Q Y DENTALDEPOT AB

Helsinki -

E. Ranta 2

VARADENT
HAMMASTARVIKELIIKE
A r k a d i a n k. 1 8 H e l s i n k i
P u h e l i m e t 440771 59307

Kromikobolt

tarvikkeita

Hampaita
Akryliai naita
Byygeleitä
Poria
H iomatarvi kkeita
Vahoja
Alginaattiaineita

Tarkan inlay-tekniikan probleemoista ja "inlaysta Galle-maliimenetelmin"
Tri J. G. Schnitzer,
St. Georgen/Schwarzwald

Aihe "inlay" on kaikille tuttu
— jokainen teistä on valmistanut
monia sellaisia töitä ja tuntee sujuvat valmistustavat.
Koska viimeisten kahden vuoden aikana "Galle-menetelmä"
on saavuttanut suurta menestystä asiakkaittenne, hammaslääkäreiden taholla, johtuu tämä siitä,
että tällä menetelmällä on eräitä
huomattavia etuja — ennen kaikkea töiden ehdoton sopivuus.
Todella hyvin istuvan valutäytteen kliiniset edut ovat kiistattomat. Inlayn ja kaviteetin
välinen sementtikerros jää tällöin siinä määrin ohueksi, ettei
sylki pääse vaikuttamaan liukenemiselle arkaan sementtiin. Tällaisten valutäytteiden kestävyys
on — verrattuna muihin — käytännölhsesti katsoen rajaton. Sitäpaitsi hyvin istuvasta inlaysta
on hammaslääkärille puhtaasti
taloudelhsia etuja. Tehdäkseen
praktiikkansa kannattavaksi, on
hammaslääkärin — vastaanoton
laajuudesta riippuen — saavutettava määrätynsuuruinen "tuntihikevaihto". Sveitsissä tämä summa liikkuu 40 Sfr:n paikkeilla.
On tärkeätä, että teknikon lähettämä kulta-inlay sopii heti. Jos
hammaslääkäri sitävastoin joutuu hiomaan ja sovittelemaan

työtä 10 min. ajan, merkitsee se
6.60 Sfr. tappiota. 20 min. "jälkiparantelu", jollaisia sattuu usein
suurempien inlayden ollessa kysymyksessä, tappio muodostuu jo
13.20 Sfr. suuruiseksi.

Kuva 1. Suoraan muovailtu Inlay,
puutteellinen kontakti,
approksimaalisivun alaosassa muovailtu liikaa yli.

Hammaslääkärille ei ole yhdentekevää missä laboratoriossa
hän teettää tällaiset työnsä. Tästä syystä on teknikolle tärkeätä
pystyä toimittamaan sellaisia töitä, jotka todella istuvat myöskin suussa eikä vain työmallin
päällä.
Epäsuoralla menetelmällä valmistetuista Inlaysta saaduista
huonoista kokemuksista johtuen
monet hammaslääkärit muovailevat valutäytteet suussa. Hampaiden vähssä olevat approksimaalipinnat pystytään kuitenkin
muovailemaan täysin tarkasti ainoastaan laboratoriossa epäsuoran mallin mukaan (kuva 1).
Koska epäsuora menetelmä on
ainoa ja paras ratkaisu tällaisissa
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töissä, on T:mi Galle:n koelaboratorio St. Georgessa, Schwarzwaldissa kehittänyt massan, joka
vastaa vaadittavia tarkkuus- ja
virheettömyysvaatimuksia. Laajojen tutkimusten ja kokeilujen
tulos on Gallen kutistumaton
tarkkuusmassa, "Galle-massa".
Seuraavassa selostettakoon yksityiskohtaisesti ja työvaiheittain
Inlayn valmistusta siten, että
kaikki mahdolliset virhemahdollisuudet tulevat huomioiduksi.
Hammaslääkärin ottamat
jäljennökset
Tämä vaihe työstä kuuluu tosin lääkärille, mutta koska jo
työn tässä vaiheessa esiintyy
useita virhetekijöitä, tarkastelemme niiden syitä tarkemmin.
Tavallisella Kerrin massalla
otetulla jäljennöksellä on tosin
se etu, että allemenevät osat
murtuvat pois jo jäljennöstä otettaessa, mutta jäähtyessään massalla on ominaisuus kutistua.
Etenkin suurempien Inlay-malhen ottaminen on lisäksi hankalaa. Jotta vältettäisiin nämä epäkohdat, otetaan kaksoisjäljennös
silikoonimassalla. Pelkkä kuparirenkaalla otettu silikooni jäljennös ei ole tarpeeksi luotettava,
koska ohut rengas saattaa antaa
perää. Tästä syystä on varmin
tapa ottaa ensin jäljennös kerrillä ja kovertaa sen sisäpuolelta
sen verran pois, että voidaan ottaa sillä silikoonijäljennös.
Jatkuu
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HAMPAANHOITOA
SAMOASAARILLA
2. o s a
Nimeni on aina herättänyt ihmetystä ja ennenkuin menen Espanjan maisemiin kerron miten
olen sen saanut. Kysyin kerran
autuaasti edesmenneeltä äidiltäni
mistä moinen nimi, nenäliinalla
silmiään pyyhkäisten selitti mamma, että isäni oli espanjalainen
taiteilija nimeltä Eduardo. (Otti
"pitkät" teknillisistä syistä noita
aikoja, kun ruvettiin papista puhumaan!)
Pahat kielet tosin kertoivat,
että isäni olisi ollut 7 miehen orkesteri, jonka nimi oli "Seven
Eduardos"! Ja tässä orkesterissa
oli tumma ja komea ja tulinen
mies, joka aina pureskeli silloin
muotiin tullutta "Servilado" makkaraa. Äitinikin piti siitä kovasti.
Tämä selittää toisen nimeni.
Hampula on taas suomennos nimestä Tandhammer, lisäksi voin
sanoa, että olen syntynyt kuten
muutkin, Isaskar Keturi oli kummini ja toisena oli tietysti erikoismies verovirastosta, Kova
Kalle Mätkäys.
No sepä siitä.
Oli talo takahikiällä. Ihan
tavallinen suomalaistalo. Siellä
kaksi veljestä ja risat. Normaalisti toinen oli kamala "punikki"
ja toinen vähintään yhtä kova
"lahtari". Sanotaan, että heidän
nimensä olivat Kalle ja Ville.
Kaikki alkoi oikeastaan naapuritalon kauniista Eetlasta, jo seitsenvuotiaana antoi hän pusun
Villelle, mutta pilkkasi kamalasti

Kallun isoa aitosuomalaista potaattinenää. Tästä Kallu kamaliin
aatoksiin ja tuumaili "kerran se
veri vielä punnitaan!" J a hirmuista nautintoa tuntien tilasi
"Nuorten Sosialistien lehden".
Heti kun oli oppinut lukemaan!
Aika kului ja pojat varttuivat.
Noita aikoja, kun Espanjassa katsottiin kuka on kuka, ja kuka se
on, joka "kyttyrät" korjaa, veljekset häipyivät omille teilleen
tavalla, josta kyläläiset vetivät
oikeita johtopäätöksiä.
Espanja. Vuosi -36. Hiljainen,
kuuma, tukahduttava Espanjan
yö. Oudot tähdet taivaalla ja hiljaa puhaltaa merituuli Gape de
Gresin lahdelta. Kuolema kaikkialla. Vain silloin tällöin pamahtaa laukaus linjojen välissä. Jännitys on sietämätön kuten aina
ennen suurhyökkäystä. Ville on
omassa poterossaan märkänä ja
väsyneenä.
Aivan läheltä kuuluu silloin
Kallun tuttu ääni: "
kele,
tana jne. näitä hyökkäyksiä, ei
ole edes kunnon käsikranaattia!
Ville nousee ja heittää. Hihkaisee: "Täältä tulee yksi"!
Tiedän, että minulla on vain
älykkäitä lukijoita! Mitä arvelette?
Heittikö Ville käsikranaatin
varmistettuna vai ilman? Kallu
ja Ville jäivät sille tielle. Kukaan
ei varmasti tiedä, mutta Takahikiä on jakaantunut kahteen
osaan. Ja mitä me tästä opimme?
Eipä juuri mitään!
Vain sen, että me suomalaiset
olemme itsepäisiä ja tyhmiä, ja
kovin vaikeaa meidän on puhaltaa "yhteen hiileen". Tämä kos-

kee koko Suomea ja miksei myös
ammattikuntaamme!
Otan nyt askeleen lähemmäksi
Samoasaaria ja niitä jännittäviä
seikkailuja, joita siellä sattui.
Olin mukana raisussa sotaporukassa ja niin myös mukana
valloittamassa kaikkia niitä kaupunkeja, joihin Suomen kunniakas armeija on, nenä verta tippuen, pystyttänyt valloituslipun.
(Moskovaa ei oteta mukaan, suomalaiset valloittivat sen pari kolmesataa vuotta sitten, enkä minä
ole vielä ihan niin vanha!) Kuten muistamme seurasi kamalan
pitkä kuollut ajanjakso, joka ei
oikein oUut sopivaa luonteelleni.
Asemasota ei ole koskaan käynyt
"pirtaani". Siinä kuolee vain pari miestä päivässä kymmenestä ja
tommonen on yksitoikkoista! Siksi minä vaan pelasin "pokkaa"
korsussa ja kerran muUa kävi
kamala tuuri. Oli ison talon poika Jepualta ja kun rahat loppu
pelattiin kotipaketista. Mulla oli
neljä ässää ja jokeri! Kerran se
sattuu tilaston mukaan 6 miljoonasta jaosta! Mä sain tietysti sen
paketin ja siellä oli kilo voita!
Mä näin heti, että tässä on taivaan johdatus mukana, sit mä
menin ja sulatin sen voin pakkiin! Sit mä join sen voin! Ihan
kamalan kumma miten siitä tuli
kova keltatauti! Keltatautiset viedään äkkiä kotirintaman sairaaloihin, se voi tarttuakin! Mä jouduin Vaasaan, sotasairaala 27:ään.
Äkkiä mä huomasin, kun semmonen lihava herttanen nainen vierastunnilla katseli mua niin lämpimästi. Eikä aikaakaan kun toi
villasukat ja noin sivumennen
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kysyi, osaanko hoitaa moottoreita? Sanoin, että osaan, kun mä
oon teknillisen koulutuksen saanut mies, mutta mun erikoisala
on pumput!
Nainen nauroi ja ruotsinvoittoisesti selitti, että hän haluaa
minut kuljettamaan itsensä Ruotsiin, vene odottaa ja siinä on ruokaa, vettä ja 36 pulloa konjakkia
vastusten voittamiseksi. Sovittiin, että saisin viisi "tonnia" ja
kolme pulloa "koukkaa". Lyötiin
kättä päälle ja Anita, se oli hänen nimensä, nauroi ja sanoi:
Pääset vielä omalle alallesikin,
siellä veneessä on pohjavesipumppu, joka on ravistunut käytön puutteessa. Mä olin silloin
vasta 22 ja mua rupesi "pölöttämään"!
Yöllä pihistin vaatteeni varusvarastosta, aukaisin takaikkunan
ja painelin Vaasan satamaan
vauhdilla, jota Eri-Aaroni olisi
katsonut silmät pystyssä! No,
takataskussani heilui ja hölskyi
vanha tuttu, venäläinen "Tähti"pistoolini, se antoi minulle itseluottamusta ja voimaa.
Voi veljet jaloviinassa ja kaikissa muissa happamissa aineissa!
Lähtemättä erikoisemmin kehumaan "naapurin" tuotteita voin
vain sanoa, että sillä pysäyttää
hyökkäävän norsun!
Puhumattakaan pienemmistä
esteistä! J a minkälaista ihanaa
rinnakkaiseloa ja suunnittelijoiden kaukonäköisyyttä tämä ase
edusti! Siihen sopivat sekä suomalaisen että venäläisen konepistoolin panokset! Kahiberi 9 mm.
Ilman kommelluksia löysin Anitan veneen, mahtavan 10:n met24

risen, joka oli tarkoitettu kalastus- ja muihin huveihin. Parin
ryypyn jälkeen sytytti, heitin
touvit irti ja sysipimeässä suuntasin länteen. Anita vain nauraa
kikatteli vieressäni. Tämä matka
jo sellaisenaan olisi kirjan arvoinen. Kuusi vuorokautta myöhemmin lähestyimme Uumajaa.
Tuo pohjapumppu reistaili koko
matkan! Sitä piti rasvata, hoitaa
ja hölvätä koko matkan, lopuksi
vielä sille piti puhua kauniisti!
No, aamuyöstä meidät pysäytti
kevyt ruotsalainen hävittäjä ja
joku mölysi torveen: "Vad i helvete är i kömingen"? Avomielisesti tietenkin kerroin, sillä jo
lapsesta saakka olen oppinut, ettei viranomaisia kannata pettää,
eikä varsinkaan viranomaisia,
jotka istuvat sotalaivassa!
Noin minuutin oli ihan hiljaista ja sitten raikui nauru perästä
keulaan!
Tämä oli tietysti hauska tutustuminen Ruotsin sotavoimiin,
mutta jatko oli vähän surkea.
Vaikka olin omasta mielestäni
erittäin näppärästi eristysnauhalla kiinnittänyt "Tähti"-pistooIini
oikeaan reiteen, se löydettiin
heti! Se oli varsinaisesti ensimmäinen kontakti aitoruotsalaisuuden kanssa!
Niinhän siinä kävi, että Hampula heitettiin alusvaatteisillaan
Uumajan putkaan! Olihan siellä
toki muitakin, puolalainen, saksalainen, venäläinen, virolainen,
kaksi savolaista ja minä!
Ensi kerralla on kuvaus, miten
jouduin Amerikan ilmajalkaväkeen ja miten Amerikka vapautuu kimeä-äänisestä kersantista.

Henkilötietoja
75 vuotta täyttää 18. 10. 61
•f
hammasteknikko Gustaf Lundell.
Kunnioitettavat onnittelut.
50 vuotta täyttää 23. 10. 1961
hammasteknikko Sulo Nurto.
Puolivuosisataisen iän saavuttaa
henkilö, joka on hyvin tunnettu
ja tunnustettu ammattikuntamme ja liittomme piirissä. Hänen
työsarkansa on ollut mittava.
Monia vuosia hän kuului liiton
hallitukseen ja vuosina 1952—57
hän oli hiton puheenjohtaja, sekä
myöskin useana vuotena liiton
edustajana lääkintöhallituksessa.
Mainitaksemme vain osan hänen
suorittamastaan työstä. Ansioittensa nojalla, mitä hän liiton hy- kutsuttiin kunniajäseneksi. Meilväksi on tehnyt, hänet v. 1955 lä on hyvä syy onnitella miestä,
joka on itseään säästämättä ahertanut liittomme hyväksi ja vienyt sen toimintaa eteenpäin.
Lämmin käden puristus ja sydäHUOMATKAA
mellinen onnittelumme.
Seuraavassa numerossa, joka on samalla joulunumero,
julkaistaan jälleen jouluonnitt
teluja kuten viime vuonnakin.
Tätä varten olisi jokaisen syyKUOLLEITA
tä huomioida tämä ja lähettää
nimensä toimitukselle sekä
Helsingissä kuoli 16. 7. 61 pimaksu 100:— riviltä.
d
e
m
män aikaa sairastettuaan
Alaosastot voisivat keskuu- hammasteknikko
Holmdestaan kerätä nimet ja lähet- berg. Kuollessaan Agda
hän
oli
tää ne yhtenä lähetyksenä toi- vuoden ikäinen. Hänet haudat-74
mitukseen.
Muistakaapa tätä onnittelu- tiin sukuhautaan Poriin.
muotoa ja samalla ammatti17. 8. 61 kuoli Tampereella
tovereitanne.
hammasteknikko Hugo Jalava.
Hän oli syntynyt 28. 10. 1890.
Toimitus
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SR 3/60 P R O T E E S I A I N E
Kaikkiin kultatöihin
suositellaan

PLATINA-KULTASEOKSIA
koska
ne ovat

tavalliseen

karaattikultaan

verrattuna:

joustavampia, hienojyväisempiä, värinsäpitävämpiä,

kovempia,
lujempia

kemiallisesti vastustuskykyisempiä ja kokoomukseltaan tasaisempia.
Teknillisesti

näillä seoksilla on seuraavat edut: työ yksin-

kertaistuu, valupinta on tasainen,

pehmeässä

tilassa

niitä

voidaan muotoilla, yleensä aikaansaadaan parempia tuloksia.
Suosittelemme:
DEGUSSAN - DEGULORIA:

valuna, nauhana, lankana sekä

joustava ja monomeriä kestävä. Pysyy muuttumattomana toistuvissakin keitoissa. Muotonsa pitävä. Laadultaan mitä hienorakeisin.
3-5 min. alkaa oikean täppäämiskokoomuksen saavuttamiseen.

juotteena - kaikkiin tarkoituksiin.

Vähintäin 60 min. täppäämisaika.
Mitä korkein juoksevuus

S J Ö D I N G I N C ja D KULTAA, S E K Ä JUOTOSTA.

OY DENTALDEPOT AB

Suomessa:

OY D E N T A L D E P O T

AB

E. Ranta 2. Helsinki, puh. 12 601

IVOCLAR / SCHAAN /

LIECHTENSTEIN

ELEMO
riippumoottori

VARMA JA LUOTETTAVA
Memmert- polymerisointikaappi

60 W
12.000 kierr./min.

Kolme eri kokoa:

90 W
18.000 kierr./min.

Pol 2/6

Kahdelle by/gelille
(6 kyvettiä)

Pol 4/12

Sveitsiläistä
tarkku ustyötä

V a l m i s t a j a Elemo A g S v e i t s i

Yksinmyyjä Suomessa

HAMMASVÄLINE
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neljälle byygelille
(12 kyvettiä)

Pol 4/12 h neljälle Isolle
byygelille

Täysin automatisoitu
iänsisaksaiainen
polymerisointikaappi

H A M M A S V Ä L I N E Oy

OY

HELSINKI - ASEMA-AUKIO 2 C - PUH. 12623
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Die^

Technik-Bohrmaschine
120Watt . 12 0 0 0 U/min
mit dem VDE-Prufzeichen
fur Ihre Slcherheltl

HUIPPUTASON HAMMAS
AJANMUKAISEEN PROTETIIKKAAN
•

UUDET KERAAMISET MASSAT

•

ANATOMISESTI OIKEAT V Ä R I T

•

LUONNONMUKAINEN OPTIIKKA

•

MALLIT ERI I K Ä K A U S I L L E

•

HELPPO T Y Ö S K E N T E L Y T E K N I I K K A

Oy. H A M M A S - ja S A I R A S T A R V I K E
HELSINKI
TAMPERE
TURKU
p. 52 356
p. 29 117
p. 29 515

kräffig • sehnell • geräuseham
iesanäers preisuerf
im dauergekrauch hervonagend ieuährf!
sehf elasHsche lechnikichläuche
mii HoehhureH-Qteiheriindung

VITA ZAHNFABRIK SÄCKINGEN
30

KALTENBACH&VOIGT
BIBERACHRISS

Suomessa:
OY D E N T A L D E P O T

AB

Kauniit luonnolliset hampaat antavat ihmiselle onnen tunteen.
Biodent-hampaat
ovat mitä luonnollisimmat, sen todistaa
niiden Euroopan useimmissa maissa saavuttama menestys.
Oletteko jo kokeilleet uusia Biodent ATRAUMATIC diatorisia?
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OY DENTALDEPOT AB
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Helsinki 1961 — Kirjapaino Oy Libris
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