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Z A H N F A B R I K B A D N A U H E I M KG 

ZAHN F A B R I K A T I O N S E I T 1911 

Y k s i n - ^ ^ V , • • • Puh. 49 74 77 — 49 07 40 

myyjä: m hammastarvike oy 00100 Heismki 10 
IVI / Arkadiankatu 12 B 
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HAMMASTARVIKE TIEDOnAA! 
AINUTLAATUINEN KROMAATTINEN 

ALGINAATTI 

NEW KROMOPAN 

Värin muuttuessa vaaleanpunaiseksi on aika levittää 
ainetta suulusikkaan. 

VARIOPASTEINEN ALGINAATTI 

TÄSMÄLLINEN TYÖSKENTELYAIKA 

KROMOPANMn muuttuminen valkoiseksi on merkkinä 
siitä, että hyytelöityminen tapahtuu 20—30 sekunnissa. 
Pannaan suuhun valkoisena. 

KOKEiLKAAI 

Pyytäkää näytteitä. 

Yksin
myyjä: ^ hammastarvike oy 

Arkadiankatu 12 B 
00100 HELSINKI 10. Puh. 497 477 — 490 740 
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34. VUOSIKERTA 3 — 1977 

T O I M I T U S K U N T A 

Päätoimittajat: 
Esko N i e m e n m a a (vastaava) 
Rauni T i r r i 

Jäsenet: E. O. Vuor i , K. Polon, 
Mauno Elomaa 

Kir joi tuksia lainattaessa on lähde 
mainittava. 
KIRJAPAINO: 
KIRJAPAINO MERITULLINTORI 
Puh. 12 699. 00170 Hki 17, Meritullintori 1 A 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO — 
FINLANDS TANDTEKNIKER FDRBUND r.y. 
00100 HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. 
Puh. 447 123, postisiirlo 12690 — 

Liiton puheenjohtala 
Usko K a r l - K o s k i n e n , Saaristonk. 34 
Hämeenlinna, puh. 22 487 
Liiton toiminnanjohtaja 
Mauno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1 
00370 Helsinki 37, puh. 555 751 — 447 123 
Tavattavissa toimistossa maanantaisin 
klo 18—19. 
Taloudenhoitaja 
merkonomi Arto S a l m i n e n . 

AVUSTUSKASSA 00370 Helsinki 37. 
Henrikintie 27 A 1. Postisiirtotili 15787. 

Puheenjohtaja 
Mauno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1. 
puh. 555 751. 
Sihteeri 
E. O. V u o r i , Uiviiantie 23 D 45. 
puh. 551 814 
Avustuskassanhollaja 
i. W a a r a i a, Mannerheimintie 19 A 3. 
puh. 493 535, kot. 493 331. 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITON HALLITUS: 

Puheenjohtaja Usko Kari-Koskinen 
OS. Saaristenkatu 34 13100 Hämeenlinna 10 puh. 917-22 487. 
Toiminnan johta ja Mauno Elomaa 
OS. Henrik int ie 27 A 1 00370 Helsinki 37 puh. kot. 555 751 t. 447123. 

Jaosto I (laboratorion omistajain jaosto) 
Kalevi Valo, os. Isokaari 2 A 4 00200 Helsinki 20 

puh. to im. 425 400, kot. 673 772 
Heikki Hi ippala, os. Ylätori 2 A 12 65100 Vaasa 10 

puh. to im. 961-245 987 

Jaosto II (erikoishammasteknikkojen jaosto) 
Matti Juntunen, os. Pykäiistöntie 28 04400 Järvenpää 

puh. to im. 285 812 kot. 280 457 
Matti Sänkiaho, os. Sii l i t ie 11 b L 360 00800 Helsinki 80 

puh. to im. 784 011 kot. 784 328 

Jaosto III (hammasteknikkojen Jaosto) 
Esko Nick os. Kongont ie 23 A 12 00560 Helsinki 56 

puh. to im. 739 412, kot. 798 953 
Ismo Kuikka, os. Rasinr inne 7 B 31 01360 Vantaa 36 

puh. to im. 652 016 kot. 874 50 05 

Jaosto IV (hammästeknikko-oppllaat) 
Mervi Nurminen os. Uudenmaankatu 63 A 2 05830 Hyvinkää 3 

puh. to im. 285 454 Järvenpää, kot. 914-19 208 

Jaosto V (hammastyöntekljat) 
Timo Linnavuor i , os. Virsul le 6 I 118 01360 Vantaa 36 

puh. to im. 664 393 kot. 874 8610 
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Onko tietoa? 

Kokemus tuo mukanaan taitoa ja ammatil l ista varmuutta. Ilman 
kokemusta kukaäti ei ole tekijä alallaan. Lohduttavaa on tietää, 
että virheistä aina oppii . Kuullun unohtaa helposti, mutta koettu 
painuu mieleen. Erikoistuminen ammatin jol lekin alalle tapahtuu 
käytännössä kuin itsestään, ja usein teknikko rutinoituu omaan 
erikoisalaansa. 

Hyvin varustetulla laboratoriol la ja ajanmukaisi l la työvälineillä 
on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Ne eivät kuitenkaan 
yksin riitä. Niiden ja kokemuksen ohella tarvitaan perusasioiden 
teoreettista tuntemusta, jotta voisi helpommin ymmärtää ja käyttää 
hyväkseen käytännössä koetun. Tulevaisuutta ajatellen kannattaa 
hankkia sellaistakin tietoa, jota ei voi heti soveltaa käytäntöön. 
Mitä laajemmalta alueelta ammatistaan teknikol la on perustiedot, 
sen helpompi hänen on monipuolistua käytännössä ja sen parem
min hänen työllisyytensä on taattu tulevaisuudessa. Ja mitä moni
puolisemman palvelun laboratorio pystyy asiakkaalleen tarjoa
maan, sen paremmin hän palvelee asiakastaan ja sen varmemmin 
pystyy pitämään hänet. Kun tämän oivaltaa, tajuaa, että kannattaa 
hankkia lisää tietoa. 

Mutta t iedon hankkimisen päätös ja toteutus ovat kaksi toisis
taan valitettavan kaukana olevaa asiaa. Lisäksi rasitteena voi olla 
käsitys, että hallitsee alansa riittävän hyvin omat tehtävänsä huo
mioon ottaen. Joku saattaa myös ujostella tunnustaa, että katsoo 
tarvitsevansa lisäkoulutusta. Sitäpaitsi vanhaa ja tuttua tapaa on 
helppo noudattaa, koska uuden oppiminen vaatii aina ponnisteluja. 

Hammasteknikon mahdoll isuudet hankkia itselleen lisäkoulu
tusta eivät ole suinkaan pienet. Ylemmän ammatt i tutkinnon, mes
tari tutkinnon ja erikoishammasteknikon tutkinnon lisäksi järjeste
tään näitä suppeampia luento- ja koulutusti laisuuksia mm. eri jär
jestöjen, seurojen ja tehtaiden toimesta. Ne eivät vaadi vallan 
paljoa aikaa eikä rahaa, mutta akti ivisuutta ne vaativat itse kul
takin henkilökohtaisesti. Ketään ei haeta kotoa eikä ketään pako
teta osall istumaan. Kukaan ei ole myöskään liian vanha oppiak
seen uutta, ja jokainen voi aina omaksua lisää tietoa. 

R a u n i T i r r i 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKURSSI 

kevätlukukaudella 1978 

Valt ion hammasteknikkokoulu to imeenpanee hammasteknlkonto imen har
jo i t tamisesta annetun lain tarkoi t taman er iko ishammasteknikkokurss in 
kevätlukukaudella 1978. Kurssi l le ovat oikeutetut hakemaan opplsoplmus-
le l tse valmistuneet hammasteknikot , jo tka ovat to imineet vähintään 10 
vuotta ja hammasteknikkokoulusta valmistuneet, jo tka ovat to imineet 
vähintään 5 vuotta hammasteknikkona. Kurssin pituus on 100 työpäivää 
ja se alkaa tammikuun alussa 1978. 

Hakemus osoitetaan Valt ion hammasteknikkokoulun johtokunnal le ja se 
on varustettava haki jan nimellä ja täydellisellä osoit teel la ja si ihen tulee 
liittää seuraavat todistukset : 

— oppisoplmustel tse valmistuneet: v i rkatodistus, oikeaksi todistettu jäl
jennös lääkintöhallituksen antamasta lailllstamlspäätöksestä ja keski
koulun päästötodistuksesta. Niiden haki jo iden, jo tka eivät ole suori t
taneet keskikoulun oppimäärää, tulee hakemukseen liittää valt ion oppi 
koulun nuoremman lehtorin pätevyyden omaavan vastaavan aineen 
opettajan antama todistus siitä, että haki ja omaa riittävät t iedot kesk i -
koului l kutBsiKaatimuksiin kuuluvissa seuraavissa aineissa: fysi ikka, 
kemia ja terveysoppl. 

— hammasteknikkokoulusta valmistuneet: v irkatodistus sekä oikeaksi 
todistettu jäljennös lääkintöhallituksen antamasta laillistamlspäätök-
sestä ja hammasteknikkokoulun päästötodistuksesta. 

Hakemus l i i t teineen tulee lähettää lokakuun 16 päivään 1977 mennessä 
osoi t teel la: Valt ion hammasteknikkokouiu, VVallininkatu 2, 00530 Helsinki 53. 
Hakemuksen li itteet palautetaan vain pyydettäessä. 

Kutsu työkokeeseen vai i tui l le lähetetään lokakuun lopussa. Työkoe jär
jestetään todennäköisesti lauantaina 12 päivänä marraskuuta 1977. 

Helsingissä, 23 päivänä elokuuta 1977 

Valt ion hammasteknikkokoulun rehtori 
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Hammaslääkärijärjestöjen 
järjestämät kurssit 
hammasteknikoille syksyllä 1977 

Kurssi- i lmoit tautumiset on tehtävä 
suoraan os. Suomen Hammaslääkäri
seuran Koulutusto imikunta. Akavatalo, 
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI 
52, puh. vaihde 90-14 14 22/Koulutus. 

Pääsystä kurssei l le t iedotetaan kir
jei tse. Tässä yhteydessä lähetetään 
myös pankkls i i r tokaavake maksun suo
ri t tamista varten. 

Peruutusten tulee ol la Koulutusto imi
kunnal la 1 kk ennen kurssin alkua, 
sillä myöhemmin saapuneista peruutuk
sista perii Koulutusto imikunta 100 mk 
toimistokulu jen peittämiseksi. 

Suomen Hammaslääkäriseuran 
Koulutusto imikunta 

K U L T A S E O K S E T PROTETI IKASSA 
Kursslnpitäjät: Hammasteknlkkomes-

tarl Lars Nordberg, Hels inki ; HLL Jou
ko Tuomaala. Hels inki ; HLT Antt i Y l l -
Urpo, Turku. 

A ika : La 3. 12. klo 10.00—13.00 ja 
14.00—17.00 (6 tunt ia). 

Paikka: Rantasipi Hyvinkää, Hyvinkää. 
Luonne; Luentokurssi hammaslääkä

reil le ja hammasteknikoi l le . 
Osanottajamäärä; 50. 
Maksu; 180,—. 
Tarkoi tus: Kurssi on tarkoi tet tu ham

maslääkäreille ja hammasteknikoi l le 
mater iaal i t ietouden syventämiseksi. 
Kurssin aikana käydään läpi protet i l -
kassa käytetyt kultaseokset, 
— laatuvaatimukset 
— saatavana olevat kultaseokset 
— oikean kultaval innan perusteet 
— oikeat laboratoriomenetelmät 
— kul lan korvikemetal l i t 
— hammaslaborator ion ja hammas

lääkärin vastuukysymykset 

sekä myöskin metal l ikerami ikasta 
— er ikoismater iaal i t 
— tekniset vaatirpukset 
— tekninen toteutus 
luentojen ja keskustelujen muodossa. 

YHDISTELMÄPROTEESIT 
Hoidon käytännön toteutus työvai-

heit tain. 
Kursslnpitäjät: Apul.prof. Hannu S. 

Siirilä. Helsinki, Hammasteknikko Matti 
Närö. Helsinki . 

A ika : La 28. 1. 78 klo 9.15—12.00 j a 
13.00—16.00 (6 tunt ia). 

Paikka; Akavatalo. Rautatieläisen
katu 6, Helsinki , 

Luonne: Luento- ja kuvademonstraa-
t iokurssl . joka on tarkoi tet tu yhteisesti 
hammaslääkäreille ja hammastekniko i l 
le ( laboraor ioteknikoi l le) . 

Osanottajamäärä: 40. 
Maksu: 200,—. 

Kurss loh je lma: Jäljempänä mainitut 
aiheet käsitellään siten, että hammas
lääkärin ja hammasteknikon osuudet 
kussakin työvaiheessa esitetään peräk
käin. 
Kl innikeval innan perusteet 
— tehdasvalmisteiset k i innikkeet 
— lahorator iovalmlsteiset k i innikkeet 
Suunni t te lu 
Hionnat ja jäljennökset 
Kruunun valmistus ja k i innikkeiden 
si joi t telu 
Sovitukset ja kontrol l i t suussa 
Rungon valu, sovitus ja juotokset 
I rrol tuskeinot 
Korjaukset 
Ylläpitohoito 
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V A R I O N G E L M A N A E T U H A M P A : D E N K R U U N U - J A 

S I L T A P R O T E E S E I S S A 

HLL Vesa Pekkarinen, Kuopion Korkea-
kouiu 
HTM Lars Nordberg 

Valo on energlasätellyä, joka s i lmi im
me osuessaan aiheuttaa näköaistimuk
sen. Näkyvässä valossa voi erottaa vä
rejä, jo tka r i ippuvat säteilyn taajuudes
ta. Tavall isesti määritellään värit kui
tenkin aal lonpi tuuksiensa avulla. Vielä 
epämääräisempiä kuin eri värien väli
set raja-arvot, ovat koko näkyvän valon 
alueen rajat, sillä raja-alueel le tul taes
sa silmän valoherkkyys alenee. 

VARiEN NÄKEMINEN 
Silmän näkösolulsta on muistettava 

että sauvat eivät pysty erottamaan vä
rejä toisistaan, kun taas tapit kykene
vät si ihen. Lisäksi sauvat ovat valol le 
herkempiä, mistä johtuu, että hämäräs
sä ei erota juur i lainkaan värejä, vaikka 
kappaleet j a ni iden muodot näkyvät 
vielä sangen selvästi. On tul tu si ihen 
tulokseen, että tappeja on kolmea eri 
lajia, jo iden väriherkkyydet ovat san
gen eri laiset. Kalkkien tappien yhteis
työn tu loksena silmä näkee tavattoman 
lukumäärän eri värivivahduksla. Eräi
den tutk imusten mukaan pystyy ihmis
silmä erot tamaan 180 vivahdusta pelk
kien monokromaatt isen (yhden aal lon
pi tuuden omaava säteily) värien sar
jassa ja kun tähän lisätään värejä se
koit tamal la saadut uudet vivahdukset, 
kasvaa luku huomattavast i . 

Värin vo imakkuudel la eli Intensitee
tillä tarkoi tetaan värin vaaleutta. Valkoi 
nen ja keltainen ovat intensiivisempiä 
kuin musta ja tummansin inen. Hampai
den intensiteett i on suuri . 

Väri on sitä kyllästetympi mitä vä
hemmän mustia ja valkoisia värisävyjä 
on mukana, esim. hampaan kyllästynei
syys on pieni . 

Valaistun esineen pinta heijastaa vä
rinsä osoi t taman osan valosta ja imee 
osan. jo l lo in voidaan puhua tietystä 
värisävystä. Läpikuultavankaan aineen 
pintaan saapuva valo el kokonaisuu
dessaan tunkeudu pinnan läpi, vaan 
osa siitä hei jastuu takais in. 

VÄRIN VALINTA 
Väri katsotaan ja val i taan värlastel-

kosta luonnol l isessa valossa (päivän 
valossa) — ei kirkkaassa aur ingonpais
teessa — mieluummin keskipäivällä. 
Poti laan pää pidetään pystyssä, välte
tään pään kal l istumista taaksepäin. 
Suotavaa on, ettei pot i laal la ole kovin 
volmakasvärlsiä vaatteita eikä huul i 
punaa. Poti laan huulta ei saa kohottaa 
Illan pal jon katsottaessa kruunuprotee-
sin viereisiä omia hampaita. Kerral laan 
katsotaan vain 10—15 sek. Väri kontro l 
loidaan myös sähkövalossa. Jos väri 
val i taan esim. yläykkösen kruunupro-
teesia varten, vo imme piirtää värikar
tan huomioonot taen erikseen hampaan 
kruunun kärkiosan mahdol l iset juovat 
ja opaakklset alueet ja värin er i la isuu
den lähellä lenrajaa. 

Saattaa myös tapahtua ni in, että väri-
asteikosta ei löydy sopivaa väriä. Täl
löin on väärin antaa hammasteknikol le 
ohjeeksi sekoit taa kahta väriastelkon 
väriä keskenään. Tulokseksi el tule 
näiden välillä oleva väri. Hampaan eri 
osil le, kärki- ja keskiosal le sekä kaula-
osalle tai kaiki l le kolmel le er ikseen, 
voidaan vali ta oma väri väriasteikosta. 
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Kokonaisvaikutelma ratkaisee kui tenkin 
lopputuloksen. Jos hammaslääkäri on 
val innut t ietyn aste ikkohampaan värin, 
mutta haluaisi s i ihen hieman tummem
paa tai vaaleampaa sävyä, tulee siitä 
huomauttaa ohjeessa. Akryyl i - ja pos-
liinltöitä tehtäessä on väri katsottava 
vastaavasta materiaal ista tehdystä väri-
asteikosta. 

Hammaslääkärin ja tekn ikon käyttä
mät värlastelkot eivät ehkä aina vastaa 
väriltään täsmällisesti to is iaan. Tämän 
vuoksi vanhat ja kauan käytössä olleet 
asteikot tul isi vaihtaa uusi in. Hyvä olisi 
jos hammaslääkäri väriä val i tessaan 
voisi käyttää samaa asteikkoa kuin 
hammaslaborator io. Vaikeissa värlnva-
l intatapauksissa poti las voidaan myös 
lähettää laborator ioon, jossa hammas
tekn ikko katsoo värin. 

VARIASTEIKOT 
Nykyiset värlastelkot on tarkoi tet tu 

alunalkaen tehdasvalmisteisten Irto-
hampaiden värin val intaan. Väriastel
kon hampaat ovat verrattain paksuja, 
kerroksi t tain sävytettyjä akryyl i - ta! 
posl i in lhampalta, jo iden valon ta i t tumis-
kerroin on lähellä luonnol l isen ham
paan arvoja. Aste ikkohampaan läpi
kuultavuus kärkialueella on lähes sa
manlainen kuin luonnol l lsel la hampaal
la. Tehdasvalmisteiset hampaat ovat 
useimmiten samaa perusainetta, ni iden 
paksuus ja värien kerrostumat täsmää
vät myös aste ikkohampaan kanssa. 

Kruunu- ja si l taproteeseissa va lmi i 
den fasett ien käyttö on kui tenkin har
vinaista. Kun hammaslaborator iossa 
tehdään esim. akryyl i fasett i fasadikruu-
nua varten, värimassa asetetaan lakalla 
peitetyl le metal l i l le, täysin valoa läpäi
semättömälle metal l lp innal le. Fasetin 
paksuus jää myös verraten ohueksi . L i 
säksi työtä laborator iossa vaikeuttaa, 
jos hammaslääkäri ei ole voinut hioa 

riittävästi hammasta. Verrattain y le inen 
fasadia varten hiottu t i la on noin 1,2— 
1,5 mm. Jot ta hampaan luonnol l inen 
muoto säilyisi fasadia ei voida tehdä 
kovinkaan paksuksi . Metal l ikerros vie 
t i laa noin 0,3—0,5 mm. Lisäksi akryyl in 
klinnitämiseksi metal l ia lustaan tarvitaan 
retent loi ta, jo tka vaativat t i laa 0,3—0,4 
mm. Kun fasetl l le jää li ian vähän t i laa 
ja laborator iossa värit kerrostetaan 
kruunuhampaan päälle väriaineiden 
valmistajan ohje iden mukaan, val i t tua 
väriastelkon väriä el saavuteta. Seos
taen jonk in toisen värin perusmassaa, 
kärkimassaa ja korostusvärejä pääs
tään toisinaan jopa hyviin tu loks i in . 

Mitä ol isi tehtävä? Kruunu- ja si l ta-
proteesiaineiden valmistajan tul isi teh
dä väriastelkko, joka olisi tarkoi tet tu 
kruunu- ja si l taproteeseja varten. Astei 
kon perustana tul isi o l la lakal la peitetty 
metal l i , jonka päällä oleva akryyl lker-
ros ol isi vain 1—1,5 mm. Metall i ulot
tuisi aste ikkohampaan kärkeen asti. 
Asteikko voi tais i in tehdä nykyisen väri-
laj i telman pohjal ta. Mahdol l isest i vo i 
taisi in myös seostaa kokonaan uudet 
värimassat, jo tka toistuisivat metal l i -
taustalsel la asteikol la nykyisten värisä
vyjen kaltaisina. Päällepoltettuja pos-
l l ln ikruunuja varten tarvit taisi in oma 
posl i in iastelkko. Tässä metal l i taustan 
ei tarvitsisi ulot tua aste ikkohampaan 
kärkeen asti. Näiden uusien väriskaalo
jen avul la aste ikkohampaan väri ol isi 
helpompi saada aikaan laborator iossa. 
Ja mikäli väri joudutaan katsomaan 
keinovalossa, se pitäisi jo tenk in stan
dard iso ida. Hammaslaborator iot jou tu i 
sivat kui tenkin edel leen käyttämään 
korostusvärejä, mutta niitä el tarvitsisi 
enää käyttää väriastelkon virheiden kor
jaamiseen. Korostusväriä tarvi taan, jos 
väriasteikosta el löydy poti laan ham
paiden väriä ja koska fasadien paksuu
det vaihtelevat. Edellä esitetyt muutok-
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Y H T E E N V E T O 
Värin onnistumiseen kruunu- ja si l ta-

proteeseissa vaikuttavat olosuti teet 
missä väri val i taan, käytetty kruunu- ja 
si l taproteesimater iaal i , värlastelkot ja 
yksilöllinen näkemys. Lisäksi vaikeute
na on se, että nykyiset värlastelkot on 
valmistettu tehdasvalmisteis ia i r topro-
teesihampalta varten. 

* 
Lars Nordberg on tehnyt esityksen 

NTU:ssa värimallien uudistamiseksi s i 
ten, että valmistajat tekisivät kruunu
ja si l tamateriaal ien värimallit metal l l -
taustal le. NTU:n raati on hyväksynyt 
esityksen, ja asia on jätetty pohjois
maisel le asiantunt i jakoi leegiol le. 

T o i m i t u s 

Hampaantekijä: 
Monisärmäinen ammatt imme tarjoaa 
mahdol l isuuden lukemattomi l le työta
voil le ja menelelmi l le. Tutkimustyötä 
ei ole pal joakaan tehty. Jatkokoulutus-
to imikunta tukee neuvoin ja ta loudel l i 
sesti ammatista ki innostuneita. Opin
tomatkat, apurahat tms. ovat ulottuvi l la. 

Ammatt ikunnan taidol l isen tason yllä
pitämiseksi ja kohentamiseksi tarvit
semme esitelmöitsijöitä Hammasteknik-
kopäiviiie 78. Rohkaise mielesi ja ota 
yhteyttä to imikunnan sihteeri in Lars 
Nordbergi in lähiaikoina puh. työhön 
90-407 400, koti in 90-675 702. 

Turun yl iopistossa on jul istet tu haet
tavaksi hammasteknikon ylimääräinen 
toimi (V 15). 
Hakemukset, jo ih in on liitettävä virka
todistus, ansioluettelo tai ote nimikir
jasta sekä muut kelpoisuutta osoittavat 
todistukset, on haiiinto.virastoiie osoi
tettuina toimitettava y l iopiston kir jaa
moon, OS. Turun yl iopiston kir jaamo, 
20500 Turku 50, viimeistään perjantai
na, 30. syyskuuta 1977 ennen kello 12. 
Turun vi iopiston hal l intovirastossa, 
31 . e lokuuta 1977 

Hal l intojohtaja 

Kokemuksia 
työsuojelun vaatimuksista. 

ILKKA SAANILA 

Laborator ion omistajal le tulee joskus 
eteen t i lanne jo l lo in todetaan nykyinen 
työskenteiyhuoneisto epäkäytännölli
seksi, t i loi l taan pieneksi ym. ym. Kohdal
lani t i lanne vaati suurempaa huoneis
toa. Vali tettavana oli huoneisto, jossa 
tilat olivat kahdessa kerroksessa sekä 
toinen yksi tasoinen huoneisto. Labora
tor ion si jo i t taminen kahteen eri kerrok
seen ei tuntunut mielekkäältä. Ennak
kot ie to ih in nojautuen totesin työsuoje
luvaatimusten täyttämisen kal l i iksi , rap
pusissa " ravaamisen" hankalaksi ja 
loukkaantumiset mahdol l is iksi . Sovim
me työsuojelutarkastajan kanssa, että 
menemme katsomaan vai isemaani tyh
jää, yksitasoista l i ikehuoneistoa. Sa
malla hän i lmoitt i tuovansa terveystar
kastajan mukanaan. Tapasimme sovit
tuun aikaan ja aio imme "ka tse lmuk
sen" . Ensitöikseen työsuojelutarkas
taja totesi , että olen hänen uransa a i 
kana ensimmäinen pienyrittäjä, joka 
toimii näin, tuo työsuojelutarkastajan 
tyhjään huoneistoon saadakseen selv i l 
le mitä pitää tehdä ja miten. Tavail isin 
tapa on se, että ensin tehdään yritys 
valmiiksi ja sitten tulee tarkastajat, 
jonka seurauksena on seinien purka
minen ja siirtely ym. mukavaa. 
Tarkastaj ien käynnin tulos oli seuraava: 

— seinään, sel lainen i lmastoint i la i te, 
joka saadaan pyörimään molem
piin suunt i in. Siis työntämään u l 
koi lmaa sisään tai vetämään huo
nei lmaa ulos. 

— väliseiniä ei saa tehdä kattoon asti 
ulottuviksi , i lman kulku piti jäädä 
huoneiston yläosassa vapaaksi . A i -

set helpottaisivat niin hammaslääkärei
den kuin hammastekniko iden työtä. 
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noastaan to imistohuoneen seinät 
sai tehdä kattoon asti ulottuviksi . 

— tuul ikaappi . 
— huoneistosta ulos johtavien ovien 

tuli aueta samaan suuntaan, pois
tuttaessa huoneistosta tul i ovien 
avautua työntämällä. 

— tarpeel l inen yieisvaiaistus, ei i lmoi
tet tu vvattimäärää. 

— käsien ja kasvojen pesuti la. 
— lukittavat vaatekaapit. 
— ruokai lupaikka " tauko tupa" . 
— jääkaappi eväiden säilyttämistä 

varten. 
— keittolevy ruuan lämmittämistä var

ten. 
— pohjapi i r ros huoneistosta ja kalus

teiden sekä työpöytien si joi t telu. 
Täytyi jäädä tarpeeksi t i laa l i ikku
miseen. 

— pohjapi i r ros tuli to imit taa työsuoje
lutarkastajan v i rkahuoneeseen. 

— palotarkastajan aikaisemman vaat i 
muksen mukaan happi- ja asety
leeni pul lot kaksipyöräisessä työn-
tökärryssä sekä molempi in sisään-
käyntioviin kyltit tekstillä KAASU
PULLOT. 

Pohjapi i r ros huoneistosta ja kalus
te iden sekä työpöytien si jo i t te lusta tul i 
hyväksyttynä takais in. Tosin siinä vielä 
muistutett i in jääkaapista ja kei t tole
vystä, jo tka kyliä ilmenivät pi i r roksessa. 

Näiden ohjeiden mukaan sitten ra
kennett i in ja mielestäni mukavaa on. 
Ainakin itse vi ihdyn hyvin. Eteiseen 
tuli vaatekaappien lisäksi vaatenaulak
ko, johon voi r ipustaa märän päällysta
kin kuivumaan. "Tauko tupa" teht i in 
ikkunal l iseen t i laan. "Peräoven" yh
teydessä on pieni eteinen, jossa kä
sien ja kasvojen pesumahdoi i isuus se
kä käynti wc :hen. Yieisvaiaistus on 
seuraava: 

4 kpl kahden loisteputken koteloa, j o 
kaisessa 2x80 W. 2 kpl kahden loiste
putken koteloa, molemmissa 2x40 W. 

Yhteistyö työsuojelutarkastajan ja 
terveystarkastajan kanssa oli erittäin 
miellyttävää. 

Mielestäni yksityisyrittäjän kannal ta 
on tuloksel l is ta työsuojeluasioissa 
nousta tyvestä puuhun. 

LABORATORIO — TEOLLISUU
DEN KOEKENTTÄ? 

1. Internationale ZahntechnlkerRon-
gress 1976:ssa oli 10 000 kävijällä vas
tassaan hämmentävän laaja valikoima 
laitteita, materiaaleja ja tarveaineita. 
Dental-Schau 1977:n kävijöiden määrä 
ja tarjonnan laajuus — yli 400 näyt-
telllepanijaa 20:stä maasta — oli vie
läkin suurempi. Tuotteiden valtava 
ylenpalttisuus ja teknisten ratkaisujen 
samankaltaisuus vaikeuttavat ostopää
töstä. Päivittäin laboratoriossa käytet
täessä selviää, onko tuote esitteessä 
luvatun veroinen vai virheinvestointi, 
joka ruostuu laboratorion nurkassa. 

Seuraavien muistiinpanojen avulla 
analysoidaan laite- ja materlaalllajitel-
maa, jotta voitaisiin arvioida krlteerioi-
ta ja mahdollisuuksia selkeyttää tarjon
taa ja perusteltaisiin valmistajille to
dellisuuteen pohjautuva suunnittelu ja 
mainonta ja jotta minimoitaisiin tekni
kon riski tehdä virheratkaisuja. 

INNOVAATIO — E D E L L E E N K E H I T T E L Y 
— JÄLJITTELY 

Tuoteval iko ima voidaan jakaa ko l 
meen luokkaan: innovaatio, edel leen
kehit tely ja jäljittely. 
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INNOVAATIOT, jo tka edistävät ham
maslaborator io i ta merkittävästi tai jopa 
muii istavasti , ovat äärimmäisen harvi
naisia. Ne myyvät itse itsensä edellyt
täen, että tekninen ratkaisu on tyydyt
tävä. Merkittäviä innovaatioi ta olivat 
esimerkkis i methyiakryiaatt ien sovelta
minen protet i ikkaan, pääliepoittopos-
li init ja Pin-menetelmä. 

Suurin osa laitteista j a materiaaleista 
omaperäisina vaat imuksineen keksitään 
itse laborator iossa. Kekseliäät tekn i 
kot kehittävät rakenteel l is ia ratkaisuja 
enimmäkseen järkiperäistääkseen ta"l 
helpottaakseen omaa työskentelyään 
jo tunnetun teknisen periaatteen mu
kaisesti. 

Esimerkkejä näistä ovat sähköinen 
vahaveitsi, vedettävä juotospöytä, muo
viset ja vahaiset puol ivalmisteet, Pin-
nastat jne. Näitä tarvikkei ta tuotetaan 
si i loin usein pieninä sarjoina. Tällä 
tuotannol la on "näpertelyn" maine ver
rattaessa sitä teknisest i kehit tyneeseen 
suurtuotantoon. 

Tämä toteamus ei aienna perusidean 
arvoa. Kuitenkin rakenteel l iset heik
koudet ilmenevät usein si ten, että lait
teen elinikä on lyhyt tai sitä on kor
jattava usein. Tämän luokan laitteet 
koestetaan usein vasta ostajan labora
tor iossa. Vain ni iden keksijä osaa käyt
tää niitä, ja ne on sovitettu hänen 
suunnitelmiensa mukaisesti sopivik
si hänen laborator ioonsa huomioon 
ottaen sen koon ja käsin tehtävän työn 
määrän. 

EDELLEENKEHITTELY. Tietyt ham-
masaian yri tykset edeiieenkehittävät 
tuottei taan yleisesti kaupal l isen per i 
aatteen mukaisest i : ohjd imassa olevia 
tuottei ta parannel laan al i tuisesti tai 
täydennetään yhdenmukaistamal la ni i 
tä. Markkinatutk imusten avulla to imi 
taan potentt iaal isten asiakkaiden vaa
t imusten mukaisest i . 

Kaupal l isuuden kantavia vo imia ovat 
kouiutusiaborator iot , jo i ta on esim. 
Degussaila, Herauksei ia, Vitai ia, De 
Treyiiä ja ivociar i i ia. Näissä asiakkaat 
tutustutetaan uusimpi in keksintöihin. 
Edustavien v ierai l i jaryhmien kr i t i ik in 
perusteel la tehdään uudet kehi tyssuun
nitelmat. 

Malliesimerkistä käy Pfannenstiel in 
laborator io, joka antaa parhaat mah
dol l isuudet kaupai i isei ie kehittelyl le 
toimiessaan yhteistyössä Degussan 
tuotanto- j a opetusiaborator lon kanssa. 
Takaisinkytkentävaikutus kuluttajan ja 
valmistajan välillä antaa asiakkaal le 
suuressa määrin varmuutta ostopää
töksen tekoon, koska hän itse on ollut 
akti ivisesti mukana koestuksessa. Ta
kaisinkytkentä vähentää valmistajan 
riskiä tehdä virhekehitteiyä. 

JÄLJITTELY. Boiognessa 1976 pidet
tyä hammasalan näyttelyä luonnehdit
t i in "jäijitteiijöiden kokoukseks i " (1). 
Tällä hyvin helpol la keinol la vältytään 
kall i i l ta, monivuot isel ta kehittelyltä ja 
perustutk imuskustannuksi i ta. Siitä syys
tä jäijlteityjä laitteita ja materiaaleja 
pystytään tar joamaan muita halvem
malla. Yhtäläisen oranssin värin lisäksi 
on olemassa esimerkki tapauksia, joissa 
ki lpai levien lait teiden kotelot ovat mi i -
ii i ieen samanlaisia. 

LAITTEIDEN T U R V A L L I S U U S 

Lainsäätäjän to imenpi teet vähentävät 
vaaraa tehdä virheinvestointeja: VDE-
merkki takaa sähkölaitteiden to imivuu
den ja paineastiat koestaa TOV. Suo
men vastaavat koneiden turval l isuutta 
tarkastavat laitokset ovat Sähkötarkas-
tusiai tos, Paineastiain Tarkastuslai tos 
sekä Säteiiyturvaiiisuuslaitos. Lisäksi 
Työturvaliisuuslaeissa on mm. koneit
ten suojausta koskevia määräyksiä. 
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Pekntray 
Uutta Bayerilta: ^ 
kylmäakryylipohjainen lusikkamateriaali 
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TOIMINTA 
Esimerkkinä tu lkoon mainituksi es i l 

lämmitys- ja psi i in iuuneista ilmiö, joka 
esiintyy myös monissa arkipäiväisissä 
käyttöesineissä: numeerinen ajan ja 
lämpötilan näyttö sekunnin ja asteen 
sadasosan tarkkuudel la tarkkuudesta, 
joka on joko tarpeetonta tai jota todel 
l isuudessa ei edes ole. 
Esiiämmitysuunit on nykyään tavall isesti 
varustettu kaksipistesäätäjäiiä ja ana-
ioogisei ia lämpötilan asettelul la. ± 2 
asteen tarkkuus asetusarvon asettelus
sa ja lämpötilan oioarvon näytössä 10 
asteen asteikkojaoi ia on massasyi inte-
rlen esiiämmitykseen täysin riittävä (ku
va 1). Tosin mittar in osoi t tamaa läm
pötilaa luullaan usein samaksi kuin 
valumassan lämpötila. 

Kuva 1. 
Analoogisella asetusarvon säätimellä 
varustettu lämpötilan säätäjä. Asettelu-

tarkkuus ± 2°C. 

Tämä voi johtaa raskauttavi in vaiuvir-
heisi in, siliä mittalaite osoit taa säätä
vän termoelement in lämpötilaa, joka 
on useimmiten si joi tettu samal le seinä
mälle kuin iämpövastus. 

Vaiusyi inter in todel l isen lämpötilan 
iämmitysprosessin aikana määrää ke
mial l isten ja fysikaalisten reakt ioiden 
kinet i ikka. Alkuvaiheessa vaiusyi inter in 
lämpötila on oieei i isesti alhaisempi kuin 
uunin sisätilan lämpötila, jota mittari 
osoittaa. Kuvasta 2 nähdään, etteivät 
kipsipi toisen valumassan ja uunin iäm-

;c ,{,. i^o ^ (;c 70 
— » - A i k a ) m i n . } 

Kuva 2. 
Esilämmltysuunin ja erään kipsipitoisen 

valumassan lämmltyskäyrä. 

pötiia kohoa samanaikaisest i . 
Hajoamis- ja palokaasujen poistami

seen tarvit tava tuuletus voi vaikuttaa 
negati ivisesti uunin lämpötilan jakau
tumaan. Läpi virtaavan kylmän i lman 
vaikutuksesta muuttuu lämpötilajakau
tuma oven ja takaseinän lähellä. Massa-
syl interien lämpötilat poikkeavat toisis
taan. Liian alhaisesta esiiämmitysiäm-
pötiiasta ovat seurauksena er isuurui
sen laajenemisen aiheuttama vähäinen 
epätarkkuus istuvuudessa tai jopa va-
iuvirheet. Sitäpaitsi mittalaite osoittaa 
vaiusyi inter in lämpötilaa korkeampaa 
lämpötilaa. Kuvassa 3 nähdään väärin 
sovitetun tuuletuksen aiheuttama tyy
pi l l inen impötilajakautuman huonontu
minen. 

Kuva 3. 
Valusyllnterlen lämpötilojen jakautuma 
uunissa, jossa on liian voimakas Ilman 

poisto. 
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Pääliepolttoposiiinin pol t taminen edel 
lyttää tarkkaa lämpötilan säätöä. Sitä 
vastoin on ensisi jaisesti mainostemppu 
varustaa laite numeerisel la näytöllä, jo 
ka osoit taa lämpötilan yhden asteen 
tarkkuudel la kuten esim. eräässä US-
uunissa. NiCr-Ni- ja Pt-PtRh-termoeie-
mentit vanhenevat jo idenk in tuhansien 
käyttötuntien aikana. NBS:n (National 
Bureau of Standards, USA) i lmoi tuksen 
mukaan si i loin pitää yli 700 °C:n alu
eella ottaa huomioon Pt-PtRh-eiemen-
teiiiä 3—4 asteen ja NiCr-Ni-eiementei i -
iä 6 asteen poikkeama. Säätäjän 0,25 
% : n tarkkuus merkitsee 1000 °C:ssa 
± 2,5 asteen iämpötiiavirhettä. 

Sitäpaitsi pol t touunissakaan termo
element in osoi t tama lämpötila ei ole 
yhdenmukainen poltettavan aineen 
lämpötilan kanssa, pieniä poikkeamia 
on pakosta mukana. 

Eräässä ital ialaisessa posi i in iuunis-
sa voidaan lämpötila ohje lmoida 0,25 
asteen tarkkuudel la. Tällainen tieto an
taa ostajal le kuvan suuresta ta rkkuu
desta. Loppuiämpötiian saavuttamisen 
jälkeen huojuu todel l inen lämpötila pol
tettavan kappaleen alueel la muutaman 
asteen säätöjakson laadusta r i ippuen. 
Näinollen ohje lmoinn in äärimmäinen 
tarkkuus on mieletöntä. 

Kyotossa ja Pari isissa vuonna 1976 tuo
ti in markkinoi l le huippuhienoutena pos-
i i in iuuni, jossa on digi taal isest i oh je l 
moitava iämpötiiatietokone. Ei ainoas
taan hintansa, vaan myös suunni t te lun
sa puolesta se on sopimaton posl i in ia 
polt tavaan laborator ioon eikä vastaa sen 
todel l is ia vaat imuksia. Lait teiden täy
tyy ol la mahdol l is imman yksinkertais ia, 
jot ta ne toimisivat varmast i , ja niistä p i 
täisi jättää pois kaikenlaiset, tosin va i 
kuttavat, mutta tarpeettomat e iek t roon i -
set koristelut. 

T A R V E A I N E E T 
Tarveainemarkkinoi i ie on tunnusomais

ta apuaineiden laaja val ikoima. Kemial 
lisesti ne ovat suuresti to istensa kal
taisia, ja ni iden vaikutuksessa ja väris
sä on enimmäkseen vain aste-eroja. 
Tavall isissa tai spray-pui io issa olevat 
eristys-, pintajännityksenpoisto- ja hap-
popuhdistusaineet ovat koostumuksel 
taan eniten toistensa kaltaisia. 

Esimerkiksi sekavasta t i lanteesta ja 
käyttäjää harhauttavasta mainonnasta 
val i t takoon valumassat. Eräässä ko
keessa yhdessä Munchenin Yl iop is ton 
Protet i ikan Laitoksen kanssa tutk i t t i in 
neljän tyypi l l isen valumassan, Bayer 
DC:n, Kerr Luster Gastin, Deguvest 
HFG:n ja Aurovest in kovet tumis- ja 
lämpölaajeneminen. 

Mit taukset suori tet t i in dilatometriiiä 
TMA 500 (2). Näytteet lämmitettiin ko i -
mivyöhykeuuniiia. Tuntoel in oli säädet
ty ni in, että sen aiheuttama paino oli 
alle 2 mg ja näyte voi vapaasti muuttaa 
muotoaan. 

KUUMENNUSLÄMPÖTILA 
Yllättävää ol i , että lämmitysnopeus el 

saa ol la yli 5 astet ta/min. Jo lämmitet
täessä 10 astet ta/min. esi intyy jopa 
0,2 "lo-.n vaihtelua loppulaajenemisessa. 
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Sitäpaitsi jäähdytyskäyrä ei ole yhtäläi
nen iämmityskäyrän kanssa. Vaiettu 
kappale jäähtyy massan mukana. De-
guvest i i la ja Aurovestiliä tämä ilmiö on 
epäkriittinen, Bayer DC;iiä kr i i t t inen. 
Bayerin DC-massan käyrän kulusta näh
dään seivästi 300—400 °C:ssa kipsi-
kompponent ln vaikutus. Luster Gastis
sa senäkyy heikommin. 

Valumassan käyttäjälle on ratkaisevaa 
massan tehokas laajeneminen (kovettu
mis- ja lämpölaajeneminen). Näin on 
syytä vertai l la pakkausten t ietoja tä
män tutk imuksen tu loks i in : 

r i ippuu kovettajan, täyteaineen, jauheen 
ja veden suhteen sekä esilämmityksen 
lämpötilan vaihte iumahdoi i isuuksista. 
Mainossanoja voidaan parhaassa ta
pauksessa tuik i ta n i in, että ensi kerran 
valmistajan onnistui tämän tuotteen 
myötä aikaansaada vaadittavaa laatua 
olevaa valumassaa. Näiden ääritapaus
ten ohel la on olemassa tuottei ta, kuten 
tu tk imus osoi t t i , joka kunnostautuvat 
tasalaatuisuudel la. Niinpä Degussan i l 
moituksen mukaan Deguvestin jokaisen 
vaimistuserän laatu koestetaan DIN 
13919:n mukaisest i . 

Valmistaja Nimi Kovet tumisiaajeneminen 
Mitattu I lmoitettu 

Lämpölaajeneminen 
Mitattu i lmoi tet tu 

Kerr 
Bayer 
Degussa 
Bego 

Luster 
DG 
Deguvest 
Aurovest 

Gast 0,34 
0,11 
0,38 
0,34 

Edellä maini t tujen koestet tujen va lu
massojen lämmitys- ja jäähtymiskäyrät 
on esitetty graafisesti Dental -Labor-Leh-
dessä 5/77 sivui l la 739 ja 740. 

Superlat i iv ien käyttö t iedot tamisessa 
herättää suuria epäilyksiä: "A lphadur 
700. Der erste synthet ische Dentai-
gips. Es gibt nichts Bessers" (Alphadur 
700. Ensimmäinen synteett inen ham-
maskipsi . Parempaa ei ole). Sopisi odot
taa, että valmistaja esittäisi todisteet 
samanaikaisest i väittämän kanssa. To i 
nen valmistaja tosin lupaa t iedotukses
saan "Bevveise f i l r die Präzision" (To
disteet tarkkuudesta). Kir jai i isina niitä 
el to imi tet tu. Valmistaja väittää "MIt 
Microvest-Top-Kr ista i i -Binder bieten wi r 
erstmals eine präzislonsgesteurte Ein-
bettmasse a n " (Microvest-Top-Kr ista i i -
Binderiiiä tar joamme ensi kerran mah
dol l isuuden säädellä valumassan tark
kuutta). Kaiki l ta valumassoi l ta edel lyte
tään, että kovettaja on kiteistä kovettu
misen jälkeen. Laajenemisen säätely 

0,35 

0,3 
0,32 

1,26 
0,72 
1,49 
1,15 

1,4 
1,7 
1,35 
1,4 

HAMMASTEKNIIKAN AMMATTINORMIT 
Ensimmäinen askel, jo l la saati in a i 

kaan parannusta kaupan sekavaan tar
jontaan, ol i tarveaineiden ja lait teiden 
nimistön ja spesi f ikaat io iden standard i 
soint i . Hammasiääketleteeilisilie tarvik
keil le, vaimistusiai t te i i ie, instrumentei l 
le jne. on jo olemassa ADA:n ja iSO:n 
( Internat ionale Standard is ierungsorga-
nisation) normit. DIN:ssa (Deutschen 
Institut fur Normung) on jo normitusta 
suunnit te leva to imikunta FNA-Dental . 

" H A M M A S T E K N I K K C - l e h d e n 

seuraava numero i lmestyy joulu
kuun puolessa välissä. Tähän 
numeroon aiottu aineisto pitää 
ol la to imi tuksel la marraskuun 10 
p:ään mennessä. 

T o i m i t u s 
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HAMMASLABORATORIO 
KOEKENTTÄNÄ 

Taloudel l is ista syistä ei ole ol lut tä-
tiän mennessä mahdol l ista tehdä lait
teista vertai levaa tutk imusta. Tässä voi
daan menetellä samoin kuin ADAC au-
totesteissään: Vali tuista iaiteryhmistä, 
esim. posi i iniuunit , vaiukojeet, jyrsintä-
laitteet, k i i l io i tuskoneet jne., selvitettäi
siin kyselyn avulla edut ja haitat kuten 
korjaustarve, to iminta, turval l isuus, käyt
tökelpoisuus jne. 

Teknikot sanovat mielipiteensä päi
vittäisessä rutiinikäytössä saamiensa 
kokemusten perusteel la. Paras ja huo
noin laite pitäisi palki ta vastaavasti 
"Kul ta isel la Paraiieiiometriiiä" tai "Ho 
peisella Si t ruunal la" . Erisuuruisten la
borator io iden johtaj ista koottu valtuus
kunta takaisi kokeen objekt i iv isuuden. 
Selostamalla koe Dentai-Labor- lehdes-
sä (ja Hammasteknikko-iehdessä) siitä 
toisaalta t iedotettaisi in teknikoi l le ja 

säästyttäisiin moni l ta huol i l ta ja virhe
investoinnei l ta. Toisaalta se ki ihottaisi 
hammasalan teol l isuuden edei ieenke-
hitteiyä ja uusien tuotteiden kehittä
mistä. 

Kirjallisuusviitteet 
Art ikkel i on suur immaksi osaksi 

käännös viitteestä 3. 
(1) H.Pfannenstiei, Dentai-Labor, 12/76, 

s. 1956 
(2) Dtsch. zahnärzti. Z. 30, 1975, s. 589 

P. Fuchs, G. Henning, O. Springer, 
(3) Dr. Gerd Henning, Das Labor —. 

Pruffeid der Industr ie? 
Dentai-Labor, 5/77, ss. 736—741. 

Rauni Tirr i 

OLETKO MUISTANUT MAK
SAA HAMMASTEKNIKKOLII-
TON JA AVUSTUSKASSAN 
JÄSENMAKSUT 

V I T A K B 9 3 
voidaan polymeroida 6 ilmakehän paineessa: 93° C vedessä 
— 115°C glyseriinissä —120° C vesihöyryssä ja myös 
ilman painetta keittämällä kyvetissä. 

VITA K + B 93 kruunu- ja siltamateriaaii on helppo kii l loittaa 
ja nopea muotoil la joko vapaasti tai kyvettiin täppäämällä. 
Sen huippuominaisuuksia ovat suuri taivtutuslujuus, opt i
maalinen kovuus ja värien varma säilyminen suussa. 

Täydellinen lajitelma käsittää työstöä varten apuvälineet, 
jauheet ja er ikoisnesteet—1.720,— 

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

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

Takuuetiketti. Älä unohda 
sitä työselostuksesta! 

Garanterat 
S J Ö D I N G S 

• C l 
- G U L D 

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

Jos vain kirjoitatte 
C-kultaa lähetteeseen 
ja laskuun ilmaisee se 
hänelle vain että käy
tätte l u o k k a 
I I l - k u l t a a 
FDI- standardista. 

Näin ollen kesklkovaa 
kultaa! Tämän sanon
nan taakse saattaa 
pii loutua hyvin pal jon. 

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

on kokemus ja taito. 
Se antaa hammas
lääkärille lisää luotta
musta teihin ja työ
menetelmiinne. 

Näin ollen älä unohda 
takuuetiketin olemassa
oloa, vaan käytä sitä 
jatkuvasti kaikissa 
kultatöissä laadun 
takeena. 

Jolin̂ iö€liii£&Co 
GAHOSVAGEN 2 ̂  17152 SOLNA ̂  TEL 08/83 03 85 

DENTALDEPOT 
Eteläranta 2, Helsinki 13, puh. 12601 



Biocron-akrylihammas on 
uudella tavalla kerrostettu. 

Denttini ja kärkimassa 
limittyvät sormimaisesti 

toisiinsa ja tästä johtuu 
eloisa värileikki 

proteettisesti tärkeällä, 
näkyvällä kärkialueella. 

Luonnollisuutta on vielä 
väreillä sävytetty: Biocron- ,• 

akrylihampaat ovat tunnetun ' 
Biodent väriastelkon mukaisia. 

Esteettisyydeltään, 
malleiltaan, rakenteeltaan ja 

materiaaliltaan on Biocron ^ j U i , ! , ) . - i i , , ' ! , , -

korkea - arvoinen jäsen ; * '"V'*Wi 
ajanmukaisessa Biodent 

ohjelmassa korvattaessa 
omia hampaita. 

Luonnonmukaisten 
hampaitten elävyyttä 

B i o c r o n 
Akryli-etuhammas Biodent ohjeimaan 

De Trey Gesel lschaft mbH P ^ S ^ DENTALOEPOT 
Wiesbaden L X ^ Eteläranta 2 H e l s i n k i l S puhel in 12 601 

Sa roden t Oy Turussa ja Porissa 
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NIOM-uutisia 

STANDARDI PROTEESIN POHJAMATERIAALEILLE ISO R 1567 

Tämä standardi koskee sekä kuuma-
että kylmäpolymeroituvia proteesin 
pohjamater iaaleja. Niitä kutsutaan vas
taavasti i- ja l i - tyypeiksi . Kylmäakryy-
leitä ei iämmitetä ulkoisest i , kaato-
akryylit poiymeroidaan 30—60°C:ssa, 
mutta kuumapoiymeroi tuvat akryylit vo i 
vat standardin mukaan saavuttaa 100°C 
poiymeroint iprosessin loppuvaiheessa. 
Kaatoakryyi i t luoki tel laan l l - tyyppi in 
vaikka niitä käytettäisiin samaan tarko i 
tukseen kuin l-tyyppiä, siis kuumapoly-
meroituvia akryyleitä. 

Standardi määrittelee ohjeel l is ia t ie
to ja , jo iden tulee ol la käyttöohjeessa, 
sekä t ietoja, jo tka pitää ol la merkit ty 
tuotteeseen. Sitä paitsi standardi aset
taa muodol l is ia vaat imuksia pakkauk
selle ja ohjeel l is ia, puhtaasti fysikaal i 
sia vaat imuksia tuotteel le. 

MUODOLLISET VAATIMUKSET 
Kuumapolymerol tuv len akryyl ien käyt

töohjeessa pitää i lmoit taa mm. jauheen 
ja nesteen sekoi tussuhde, sekoi tusaika 
ja ajankohta, jo l lo in aine tulee täpätä 
kyvett i in. Sitä paitsi sen pitää sisältää 
vähintään yksi poiymerointimeneteimä, 
jossa selostetaan sekä lämmitys- että 
jäähdytystekniikka. Kylmäpoiymeroitu-
vien akryyl ien käyttöohjeessa pitää 
olla yksi proteesin korjausmenetelmä. 
Kalkki in tuotteisi in pitää merkitä val
mistuspäivä tai tunnusnumero, joka 
vastaa tätä päivämäärää. Tämä numero 
voi ol la koodi . Sitä paitsi kaikki in pak
kauksi in on merkittävä nettopaino tai 
t i lavuus. 

LAATUVAATIMUKSET 
Monomeer in on oltava kirkasta kuin 

vesi eikä siinä saa ol la minkäälaisia 
sakkautumia tai mui ta epäpuhtauksia. 
Sitä on voitava säilyttää yksi vuorokausi 
60°C:ssa ja yksi vuorokausi päivän
valossa i lman että viskositeett i tai väri 
muuttuu. Valmiiksi po lymeroidun mate
riaalin pitää Olia läpinäkyvä ja huoko-
seton ja sen pinnan tulee ol la helposti 
ki i l ioi tettavissa erittäin kiiltäväksi. T ie
tenkään valmis proteesi ei saa ol la 
myrkyl l inen. 

"Muotou tuva isuus" (Packing test) on 
merkittävä ominaisuus, jot ta aine vo i 
daan täpätä välittömästi kyvett i in. Muo-
toutuvaisuuden mit taamisesta on stan
dardissa kuvailtu koe, missä aine, kun 
se on valmista täpättäväksi, asetetaan 
rei j i tetyi le messinki levyl le j a sitä pur is
tetaan 19,6 k N / m m ^ Sil loin aineen tu 
lee tunkeutua vähintään 1,5 mm sisään 
reiki in, jo iden halkaisi ja on 0,75 mm 
(kuva 1). Tämä koe tehdään kyvetin 
täppäyslämpötiiassa. 

Kuva 1. 
Muotoutuvalsuustesti A) Sisään tunkeu
tunut aine. B) Reljltetty messinkilevy. 
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Vedenimemiskyky ja liukoisuus ve
teen (Sorption and solubi l i ty in vvater) 
mitataan koekappaiei i la, jo tka ovat 
ol ieet 37°C:ssa vedessä yhden vuoro
kauden. Polymeerin vedenimemiskyky 
ei saa ylittää 0,7 mg/cm^ ja sen l iukoi
suus veteen on oltava aiie 0,04 mg /cm ' . 
Koekappale kuivataan testiä varten va-
kiopainoiseksi . 

Kolmen pisteen taivutuskoe (Trans-
verse def lect ion) tehdään, jot ta saa
daan osoitus aineen jäykkyydestä. Koe
kappale poiymeroidaan standardissa 
kuvatun menettelyn mukaisest i , ja le
vystä valmistetaan koneeii isesti suora
kulmaisia kappaleita koetta varten 
(kuva 2). Suorakulmainen koekappale 
tuetaan päistään kahdel la rui ial ia ja 
sitä kuormitetaan keskeltä tukipisteiden 
välistä. Koekappalet ta kuormitet taessa 
sen kuperal le sivuile vaikuttaa vetojän-
nitys ja koveral le sivulle puristusjänni
tys. Koekappaleel le asetetaan ensin 
15 N:n aikukuormitus. Sitten kuormitus
ta lisätään tasaisesti 5 N 30 s:n aika
na, pidetään vakiona 20 N 30 s ajan 
ja lisätään taas tasaisesti 5 N seuraa
van 30 s:n aikana. Suurin kuormitus 
on 50 N (kuva 4). Taipuma rekisteröi
dään mittalait teen avulla, ja se laske-

g 

Kuva 2. 
Klpsikyvettl koekappaleiden polyme-
rointia varten. A) Levynä polymeroitu 
aine. B) Koneellisesti työstettyjä koe
kappaleita. 

Kuva 3. 
Laite, jolla kolmen pisteen taipumakoe 
tetidään. A) Koekappale. 

Kuva 4. 
Kolmen pisteen talpumakokeen käyrät. 

taan tietyn kuorman ja 15 N alkukuor-
mituksen aiheuttamien ta ipumien ero
na. 

Väritesti (Colour stahil i ty) tehdään 
sam.oilla koekappaiei i la kuin testatt i in 
vedenimemiskyky ja l iukoisuus veteen. 
Koekappalei ta valotetaan wol f ram/e lo-
hopea- iampul ia yksi vuorokausi (kuva 
5). Säteilytetyn koekappaleen tulee 
näyttää samanlaiselta kuin säteilyttä-
mättömän kappaleen. Ni iden välillä el 
saa ol la mitään mainit tavaa värieroa. 

Kaikki ISO-standardit voi ostaa 
asianomaisen maan standardisoint i l i i 
tosta. 
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Proteesin pohjamateriaalien koe iSO:n 
suosituksen iSO R 1567 mukaisesti 

Luettelo kokei l lu ista proteesin pohja
materiaaleista, jo iden valmistaja/jäl
leenmyyjä takaa täyttävän ISO R 1567:n, 
ja jo tka NlOM on testanut tämän suo
situksen mukaisest i ja todennut täyttä
vän sen vaat imukset ; i-tyyppi kuuma
poiymeroituvat metakrylaatit. 

* Tuote to imitetaan kapseleissa, ja 
sen käyttö vaati i eri tyiset valmistus-
laitteet ja - tekni ikan. 

* * Tuotteen nesteeseen on lisätty väri
ainetta. 

Luettelo kokei l lu ista ll-tyyppisistä 
kylmäpoiymeroituvista metakrylaatelsta, 
sisältäen kaatometakrylaat i t , ju lkaistaan 
myöhemmin. 

Kuva 5. 
Vaialstuskokeen kammio. A) Koekappa
leita. 

Alabasteri-

kipsi-

laatuja 

hammas

teknisiin 

hammaslaboratoriolle 
Ja 

hammasteknikoille 

Oy Telko Ab 
K e m l k a o l i o s a s t o 

H i t s a a j a n k a t u 9, 00810 Helsinki 81 
Puhel in 90-75 501 
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Luettelo n:o 14 — tammikuu 1977. Proteesin potijamateriaalit, jotka täyttävät 
ISO R 1567:n vaatimukset 

Tuotenimi 

Acron 

Acron Rapld 
Blolux 
Character ized Luci tone 

Duraflovv 
Luci tone 199 

MetrocryI Or ig inal Sett ing 
Microtone 
Ora-Tone 
Paladon 65 
Permatone 
QC-20 
SR ivocap* 
SR 3/60 
SR 3/60 Rap id * * 
SR 3/60 Plus 
Swe Base 
Trevaion 
Trevalon C 

Valmistaja 

Hovvmedica internat ional Ltd. 

B. L. Dental Company Inc. 

The L. D. Caulk Co. Div. of Dentsply 
Int. Inc. 
Myerson Tooth Corporat ion 
The L. D. Caulk Co. Div. of Dentsply 
Int. Inc. 
Metrodent Ltd. 
Scania Dentai AB 
International Denta Products Inc. 
Kulzer & Co. GmbH 
Kerr Manufactur ing Co. 
Amagamated Dental Chemicals Ltd. 
Ivoclar A. G. 

Svedia Dental Industri AB 
Amaigamated Dental Chemical Ltd. 

NlOM, Nordisk Institut for 
odonto logisk mater ia lprovning, 
Forskningsvein 1, Oslo 3. 

T I E D O T U S 

Hammaslaboratorioiden ohjehinnasto on muuttunut. 

UUSI HINNASTO TULI VOIMAAN 1. 9. 1977. 

Hinnasto nousi 5—8 7o, johtuen palkkojen, tarveaineiden ym. kulu
jen noususta. Tehdyn sopimuksen mukaisesti on noususta aika
naan tiedotettu Suomen Hammaslääkäriliitolle. Hinnasto on lähe
tetty kaikille hammaslaboratorioi l le, jotka työskentelevät hammas
lääkäreille. 

Tärkeää asiassa on se, että hinnastoa myöskin tarkoin noudatetaan. 

Emaa 

ERIKOIŜ  
HAMMASTEKNIKKO! 

Plandent Oy myy 
Astra-Wallcon proteesituotteita 

edullisesti. 

_ 0 Jordan proteesiharja 
jmjj^ Varma Kiinnitys 

Tilaukset: 

PLANDENT OY 
Hitsaajankatu 8 
00810 Helsinki 81 
Puh. (90)-7554366 

© J c x r d a r i 
ASTRA-WALLCO 
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TUOTETIETOA 
Jordan proteesiharja 

Suomalaisi l la on suussaan 1,3 mi l 
joonaa kokoproteesia, yläleuassa, ala
leuassa tai molemmissa. Kaiken kaik
kiaan 3 9 % maamme 15 vuotta täyt
täneestä väestöstä pitää suussaan jon 
kinlaista irroitettavaa koko- tai osapro
teesia. 

Luvut kertovat korutonta kieltä maam
me suutiygieniatasosta. Vali tettavan 
usein proteesin t iankki ja ajattelee, että 
eipä tarvitse enää ikinä pestä hampai
taan kun saa proteesin. Niinpä eräiden 
arvioiden mukaan jopa 8 0 % : l l a on 
puhdistamattomasta proteesista johtu
va suutulehdus. Moni hammasteknikko 
tietänee kertoa tosi karmeita esimerk
kejä! 

Hammasproteesi in kerääntyy tu leh
dusta aiheuttavaa sienikasvustoa ja 
bakeereja, jotka on poistettava päivit
täin. Ainoa tehokas tapa puhdistaa 
proteesi on harjata se nimenomaan 
siihen tarkoi tukseen tehdyllä harjal la. 
Muut keinot eivät puhdista proteesia 
riittävän hyvin. Jordan on tällainen te
hokas, korkealaatuinen proteesiharja. 
Sen suunnit telussa on käytetty asian
tuntemusta. 

1. Kaksi harjaspäätä 
— harjaosal la puhdistetaan l ima

kalvoja vasten tulevat pinnat 
— kärkiharjalla puhdistetaan ahtaat 

uurteet ja kolot sekä sil lat 
2. Joustavat ja tehokkaast i puhdista

vat harjakset, jo tka eivät vahingoi ta 
arkaa materiaal ia. 

3. Hyvin muotoi l tu varsi, josta van
hempik in käyttäjä saa tukevan ot
teen. 

Er ikoishammasteknikon suoranaisi in 
velvol l isuuksi in kuuluu kertoa pot i laal
leen proteesihygieniasta. Ensiarvoisen 
tärkeätä on korostaa proteesin sään
nöllistä puhdistusta. Hygienisesti yk-
sittäispakattua Jordan-proteesihar jaa 
myyvät valintamyymälät, •kemika l ikau-
pat ja apteekit . 

Kotimainen hammaskuita 
Turun Yl iopiston Hammaslääketieteen 

ja Materiaal i t ieteen Laitoksi l la on kehi
tetty valt ion apurahojen turvin Outo
kumpu Oy:n kanssa hammaskultaseos. 
Apuna kehit telyvaiheessa on ollut ham
maslaborator io i ta ja hammaslääkäreitä. 
Kehittely aloitett i in vuonna 1974, ja sitä 
edelsivät 5 vuotta kestäneet perustutk i 
mukset Hammaslääketieteen Laitoksel
la. Koe-erä tuli markkinoi l le syksyllä 
1975. Hammasteknikoi l ta ja -lääkäreiltä 
saatujen käyttökokemusten perusteel la 
tuotetta kehitett i in edel leen siten, että 
sen kanssa voidaan työskennellä van
hoin, tutuin menete lmin. 

Outokumpu Oy:n uusi l l l - tyypin ham
maskultaseos oli valmis markkinoint i in 
v i ime keväänä. Tänä syksynä tul lee 
markkinoi l le IV-tyypin seos. Ne täyttä
vät FDI:n ja ADA:n standardien I I I- ja 
IV-tyypeil le asettamat vaatimukset. 

Wacker Silikon S 108 
Jo markk ino l l a olevien korkeata

soisten, laboratoriotyöskentelyssäkin 
suosiota saavuttaneiden jähmeiden jäl-
jennösainelden rinnal le on tul lut uusi ja 
hinnaltaan edul l isempi s i l ikonipohja i -
nen jäljennösaine VVACKER SILICON 
S 108. Valmistaja on VVacker Chemie 
GmbH, Munchen. 

VVacker Si l ikon on käyttöominaisuuk
sil taan samanlaista kuin kal l i immat jäl-
jennösaineet. Kovetuttuaan se on jopa 
jäykempää ja muotonsa säilyttävämpää 
kuin vertailtavat (sopivaa p lokkeih in, 
prot. kor jauksi in ja eristykseen). Ko
vettuminen on nopeaa, r i ippuen kovet-
tajapastan määrästä. 

Tehdas suosit telee sekoitettavaksi 
2 % kovettajaa peruspastaan, jo l lo in 
työskentelyaika on 1—1,5 min. ja ko-
vettumisaika 3—4 min. Jäljennösaineen 
kut istuma on pieni, 1 tunti sekoi tukses
ta 0 , 0 4 % ja 60 tuntia sekoituksesta 
0,21 % . Jos kovettajaa käytetään pal
jon tapahtuu kut istumista hieman enem
män. Si l ikonimassa sekä myös kovet
taja on pakattu yksinkertais i in pel t i -
purkkeih in. 
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Hammasteknikkojen kesäkisojen 
tulokset Mikkelissä 20—21. 8. 1977 
Naiset 3-ottelu, 100 m, korkeus, pi tuus 

yht.pist. 
1. Pirkko Väätäinen, H;ki 846 
2. Mervi Nikk inen, H'.ki 390 
3. Leena Ruokonen, L:ranta 261 
4. Lea Salminen, H:ki 127 

Ikämiehet 3-ott6lu 100 m, pituus, kuula 
yht.pist. 

1. I lkka Seitamo, I isalmi 1028 
2. Leo Salminen, Kuopio 946 
3. Al lan Heinänen, Turku 819 
4. Aarno Koivunen, Iisalmi 751 
5. Eero Si ikanen, H:ki 523 

Miehet 4-ottelu 100 m, kuula, pit., kork. 
yht.pist. 

1. Eero Tornberg , Kuusamo 1960 
2. Jukka Lindqvist, Lahti 1735 
3. T imo Heinänen, Turku 1692 
4. Tapani Heikkonen, H:linna 1592 
5. Ari Ahr ikkala, Torn io 1424 
6. Raimo Keinonen, Si l inna 1399 
7. Jari Pikala, Turku 1300 
8. Ismo Kuikka, H:ki 1180 
9. Antero Li tmanen, SJ inna 1016 

(kaksi lajia) 
10. Ari Väliaho, M:li 971 
11. Pekka Poral i , L iranta 960 
12. Karri Laaksonen, M:li 920 

Cooper-juoksu 
Naiset: 

1. Pirkko Väätäinen 2970 m 
2. Leena Ruokoniemi 2020 „ 
3. Mervi Nikkinen 1970 „ 

Ikämiehet: 
1. Pentti Ant ikainen 3390 m 
2. Eero Si ikanen 3250 „ 
3. Pentti Alestalo 3000 „ 
4. Seppo Eklund 2920 „ 
5. Pertti Levänen 2850 „ 
6. Ari Ahr ikkala 2740 „ 

Miehet: 
1. Kalevi I lkka 3650;m 
2. Bror Hedberg 3320 „ 
3. Jorma Loppukaarre 3280 „ 
4. Jari Levänen 3270 „ 
5. A imo Keinonen 3250 „ 
6. Markku Järvinen 3243 „ 
7. Oll i Kerttula 3240 „ 
8. Heikki Salo 3220 „ 
8. Jukka Taika 3220 „ 

10. Juhani Kari la 3210 ., 

11. Antero Li tmanen 3200 „ 
12. Matti Savolainen 3150 „ 
13. Kosti Uusitalo 3000 „ 
14. Esko Niemenmaa 2920 „ 
15. Teppo Sarpi la 2860 „ 
16. Pekka Porali 2750 „ 
17. Ismo Kuikka 2710 „ 
18. Justus Karhunen 2550 „ 
Kiitos Kisa-avusta: 
Veikko Auer, Dentaldepot, Dental Me-
dico, Oriola Oy Hammasväline, Plan
dent Oy, Sarodent Oy. 

Mikkel in hammasteknikot 

M E R K K I V U O S I A 

70 vuotta täyttää 23. 09. Ht. Allan 
Raij Helsingissä. 

50 vuotta täyttää 04. 10. Ht. Aimo 
Pitkänen Joensuussa. 

50 vuotta täyttää 31.10. Eht. Jor
ma Orell Oulussa. 

50 vuotta täyttää 07.11 . Eht. 
Mauri Könönen Loviisassa. 

50 vuotta täyttää 17. 11. Eht. Vil
ho Makkonen Helsingissä. 

50 vuotta täyttää 24.11 . Ht. Onni 
Uronen Helsingissä. 
PARHAAT ONNITTELUMME 

SHL 

K U O L L E I T A 
Ht. Holger Stigell 25. 08. 1977 
Helsingissä äkillisesti 52 vuoden 
iässä. 
27. 08. kuoli yllättäen Eht. Aulis 
Ojasalo Savonlinnassa 56 vuo
den iässä. 
31. 08. kuoli Eht. Aarre Vesanto 
Jyväskylässä. 
Jäsentensä muistoa kunnioittaen 

S H L 
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TUTUSTUKAA HAMMASTEKNIIKAN 

U U T U U K S I I N 
ja VIETTÄKÄÄ LOMAA 

molemmista on hyötyä 

Kursseilla vielä tilaa 

— hammasasettelut: SR-ORTHOSIT-PE 
kovat muovihampaat ISOSIT:istä 

— proteesimaterlaalit: SR-IVOCAP-systeemi 
tarkka ja taloudellinen 

— kruunut ja sillat: SR-ISOSIT-RE 
käänteentekevä fasettimateriaall 

— keramiikka: PROGRAMAT 
täysautomaattinen poslilniuuni 

Kurssipaikka: Schaan, LIECHTENSTEIN 
Kurssiaika: 1. tai 2. viikko v. 1978 
Kustannukset n. 1500 mk/osallistuja 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
ORIOLA OY HAMMASVÄUNE / Niemenmaa 
OY DENTAL-MEDICO AB Demo-Center 
Bulevardi 22 00120 Hki 12 puh. 90/657 134 

IVOCLAR NÄYTTÄÄ SUUNNAN • ® 

A u r o v e s t ® s o f t 
Kipsitön valumassa kuiialie ja päällepolttometalieille. 

1. Fosfaatt is idoksisel la valumassal la saavu
tetaan hyvät edel lytykset tarkkaan valu-
tu lokseen. 

To imi tuspakkaukset : 

1 laat ikko = 4,5 kg 
75 kappalet ta 60 g:n pusseja, 2 mittalasia 

2. Massal la helppo työskennellä: valettaessa laatikko - 4 5 kg . „ , , . 
kultaa sekoi tetaan massa t is lat tuun veteen. 25 kappalet ta 180 g:n pusseja, 2 mittalasia 

3. Valettu työ on helppo puhdistaa massasta. 
Massa irtoaa hyvin jopa juokseval la vedel 
lä ja näin säästyy työaikaa. 

4. Massa pakattu annospusseih in ja tarkka 
sekoi tussuhde varmistaa onnistuneen va-
lutuloksen. 

5. Er ikoispakkaus suojaa massaa vierai l ta 
aineilta ja i lman kosteudel ta . Pakkaustapa 
takaa puimat toman ja pitkänkin varas
to innin. 

/»urovesfsod L 

B r e m e r 
Goidschiägerei 
VVilh.Herbst 100 ZOO 300 400 500 600 700 «CC 

AHeiniqe Komplemenlätm '.Veios-Handels- und Vervvaltungs-Gese^-^chi-t m b H . 
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J O U K K O J U L K A I S U 

Uusimman teknisen kehityksen hyväksikäytön ja 
lisääntyneen kokemuksen myötä syntyi uusi 
BIODENT METALLKERAMIK Universal. 

Tunnusomaista sille on posliinipäällysteen parempi 
syvyysvaikutus, hohto ja eloisuus. Varma 
onnistuminen toistettaessa BIODENT-värejä 
vaihtelevissakin posliinikerrostuksissa. 
Suurin mahdoll inen varmuus myös käytettäessä 
eri metalleja laboratorion ja hammaslääkärin 
vaihtelevista vaatimuksista. 

Biodent-Metallkeramik Universal. 
Kruunujen ja siltojen posliinipäällys, kiinteissä tai irroitettavissa, 

etu-ja taka-alueen tapauksissa, eloisissa BIODENT-väreissä. 

- D E TREY ® 

Biodent 
Metallkeramik 

4 


