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Koulutusyhteistyö tiivistyy 

Suomen Hammasteknikko Seuran ja Suomen Hammaslääkäriseuran 
koulutustoimikuntien protetiikan osa-alueen yhteistyösuunnitelma on 
kehitteillä. Kuten HT lehden 4/95 pääkirjoituksessa totesin, olemme suurien 
haasteiden edessä. Meidän on pystyttävä entistä parempaan yhteistyöhön 
koko suun terveydenhuollon alueella. 

Olemme nyt konkreettisella tasolla. Yhteistyötä ollaan nyt voimakkaasti 
kehittämässä. Ensimmäinen tapaaminen oli 16.-18.8.96 Niomin tiloissa 
Oslossa. Paikalla olivat SHS:n koulutustoimikunnan proteti ikan 
vastuuhenkilö HLT, HT, Dos. Pekka Vallittu, SHtS:n koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Vesa Valkealahti, Hammasteknikko -lehden päätoimittaja 
Ilkka Tuominen ja allekirjoittanut. 

Tapaamisessa todettiin että SHS:n järjestämän hammasprotetiikan jatko
ja täydennyskoulutuksen suuntaaminen myös hammasteknikoille on 
molempien ammattiryhmien keskuudessa katsottu tarpeelliseksi. Myös 
SHtS:n järjestämän, ensisijaisesti hammasteknikoil le tarkoitetun 
koulutuksen tieto on tärkeää myös protetiikkaa tekeville hammaslääkäreille. 
Hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden osallistuminen samoille jatko
ja täydennyskoulutuskursseille luo hyvät edellytykset ammattikuntien 
väliselle korkeatasoiselle yhteistyölle. 

Protetiikka on hammaslääketieteen osa-alue, jossa kahden ammattiryhmän 
on kyettävä toimimaan hyvässä yhteistyössä keskenään. Tämä edellyttää 
osittain samoja tiedollisia valmiuksia sekä hammasteknikoilta (HTM, EHT, 
HT, Hlb) että hammaslääkäreiltä.Tämän takia SHS:n koulutustoimikunnan 
protetiikan vastuuhenkilön olisi toivottavaa suunnitella näiden kurssien 
sisältö yhdessä SHtS:n koulutustoimikunnan kanssa. 

Loppupäätelmänä todettiin että suun terveydenhuollon jatko- ja 
täydennyskoulutuksen kokonaisuudistus ja koulutusjärjestelmän 
kehittäminen pitäisi aloittaa mahdollisimman pian. 
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Tilantekolakan 
vaikutus kruunun 
retentioon 

Kymmenen molaaria hiottiin ta
vanomaisen vaippakruunun valmis
tamista varten. Jokaisesta hiotusta 
hampaasta otettiin jäljennös, joista 
valettiin viisi kipsimallia. Kipsipilarit 
käsiteltiin tilantekolakalla yhden, 
kahden, neljän, kuuden ja kahdek
san keltaisilla kerroksilla siveltävää 
tilantekolakkaa. Kullekin kipsitapille 
valmistettiin kruunut, ja voima, joka 
tarvitaan hampaan irrottamiseen 
mi ta t t i in ennen semen to in t i a . 
Kruunun korotus ja irrotusvoima 
mitattiin sinkkifosfaattisementillä 
sementoinnin jälkeen. Voima, joka 
tarvit t i in kruunun irrottamiseen 
ennen sementointia, väheni tilan
tekolakan kerrosten lisääntyessä. 

T i l an teko lakkaus on y le isest i 
käytetty tekniikka, jolla kiinnitys-
sementille luodaan tilaa hiotun pilarin 
ja kruunun väliin. On voitu osoittaa, 
että sementoidun kruunun korotus 
pilarilla on vähentynyt verrattuna 
kruunuihin, joiden val-mistuksessa 
t i lantekolakkaa ei ole käytetty. 
T i lanteko sement i l le on myös 
vähentänyt sovitusaikaa ja sallinut 
y l imääräsementin vapaam-man 
valumisen ilman, että kruunun muoto 
muuttuu (esim. hiontaraja vääntyy 
l i ian kovan ase tuspa ineen 
va ikutuksesta) . T i lanteko lakan 
paksuuden suositukset ovat vaih-

Kuva 1. Preparoidun hampaan keskimääräiset mitat 

delleet 20 pm:stä 40 jim:iin. Kiin-
nityssementin vaatima tila vaihtelee 
kruunun valmistustekniikasta riip
puen, joten tilantekolakan määrä ei 
ole suoraan verrannollinen sementin 
vaatimaan tilaan nähden. 

Perinteisesti on uskottu retention 
parantuvan pi larin ja kruunun 
k i tkava ikutuksen l isääntyessä. 
T i lantekolakka pyrki i kui tenkin 

luomaan kiinnityssementille tilaa, 
joka vähentää kontaktien mahdolli
suuden pilarin ja kruunun välillä. 
Tämä voi johtaa retention muutoksiin 
kruunuissa, joissa kitkavaikutuksella 
on alunperin ollut tärkeä osuus. 

Retentio ja kruunun sovitus ovat 
monimutkainen prosessi, johon 
vaikuttavat monet teki jät . Esi
merkiksi: 
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1. Preparoinnin muodot vaihtelevat: 
kallistuskulma, aksiaalisen seinän 
korkeus ja läpimitta, pinta-ala, 
hiontarajan muoto ja retent ion 
lisäämiseksi tehdyt muodot. 

2. Hiontapinta preparoinnin jälkeen 
ja kruunun sisäpinnan ja hiontarajan 
karheus ja hionnan viimeistelyaineen 
käyttö (esim. hohkakivi). 

3. Sementoinnin ominaisuudet 
va ihte levat : semento in t ia ineen 
koostumus, fysikaaliset ominai
suudet, levitystapa, istutusvoimaja 
ulkoiset ominaisuudet. 

4. Sov i tuksen paran tamiseks i 
käytetyt tekniikat: kruunun sovi-
tuspinnan tarkastus, valumassan 
yl i laajentuma, t i lantekolakkaus, 
aksiaaliset urat pilarissa. 

Muutokset missä tahansa näistä 
tekijöistä voivat vaikuttaa retentioon 
tai istuvuuteen tai molempiin. Tämän 
tutkimuksen tarkoitus on selvittää 
levitettävän tilantekolakan kerrosten 
lukumäärän vaikutus kokokruunujen 
retentioon ennen sementointia ja 

sementoinnin jälkeen. Tutkimuk
sessa kruunut kiinnitettiin pois
tettuihin molaareihin. 

MATERIAALIT JA METODIT 

Hampaat kerättiin 24 tunnin sisällä 
poistoista ja säilöttiin 0,5 %:een 
kloramiiniin 24 tunniksi ja varastoitiin 
4 C tislatussa vedessä testi in saakka. 
Testiin valittiin 10 molaaria, joiden 
kliinisten kruunujen mitat olivat 
yhteneväiset. Hampaiden juuret 
lovettiin ja ne istutettiin 30 mm pitkiin 
ja 20 mm halkaisijaltaan oleviin 
putkiin, jotka täytettiin akryylillä. 
Akryylin raja hampaalla oli 2 mm 
kiilteen rajan alapuolella. Putket 
mahdollistivat hampaan asettamisen 
mittalaitteen teräsrengaslukitukseen 
siten, että aksiaalinen kallistuskulma 
hampaalla saatiin standardisoitua 
kokeen aikana. Hampaat preparoitiin 
tavanomaisen vaippakruunun teke
mistä varten. Hionnassa käytettiin 
turb i in ikäs ikappale t ta , joka oli 
kiinnitetty parallellometriin. Tämä ns. 
yhdensuuntaisjyrsin mahdoll ista 
poran ja hampaan pystyaksiaalisen 
yhdensuun ta isuuden . Hionnan 

kallistuskulma oli 6 ja hiontarajan 
olkapäiden syvyys 1 mm. Hionta 
suoritettiin ti mäntti poralla (Komet n:o 
848-023) ja runsaalla vesi jääh-
dytyksellä. 

Okklusaalipinnan madallus tehtiin 
korkeakierroksisellatimanttilaikalla, 
jonka läpimitta oli 5 mm. Pilarin 
pintojen viimeistely tapahtui val
koisella korkeakierroksisella kiillo-
tuskivellä, joka vähensi pintojen 
karheutta ja saatiin aikaan viimeis
telty pinta. Sama henkilö suoritti 
hionnat yhden päivän aikana. 

Jokaisesta hampaasta otettiin viisi 
jäjennöstä Bayer Dentalin poly-
vinyylisiloksaani-jäljennösaineellaja 
yksi lö l l isel lä jäl jen nöslusi kai la. 
Jokaisesta jäljennöksestä valettiin 
kipsipilari käyttäen erikoiskovaa 
Fujirock IV-luokan kipsiä. Kustakin 
hampaasta valmistetut 5 kipsipilaria 
käsiteltiin seuraavasti: ensimmäi
seen pilariin 0 kerrosta t i lante
kolakkaa, seuraaviin kaksi, neljä, 
kuusi ja kahdeksan kerrosta Tru-Fit 
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-tilantekolakkaa. Lakkauksessa joka 
toinen kerros siveltiin kullanvärisellä 
lakallajajokatoinen hopeanvärisellä 
lakalla. Näin voitiin varmistua siitä, 
että jokainen kerros peitti koko 
kipsipilarin. Lakan annettiin kuivua 
viisi minuutt ia kerrosten välillä. 
Ti lantekolakkapul lot ravistett i in 
huolelIisesti jokaisen lakkakerroksen 
levityksen välissä. Sama henkilö 
suoritti lakkaukset yhden päivän 
aikana. Tilantekolakkaus ulotettiin 
kauttaaltaan preparoiduille pinnoille 
hiontarajalle asti. 

Kipsipilarit eristettiin Degussan Isolit-
eristysaineella ja vahatyö valmis
tettiin Renfertin kovasta vahasta, 
joka on tarkoitettu inlay- ja kruunu-
töihin. Vahaus suoritettiin dippaus-
menetelmällä.Vahatyöt viimeisteltiin 
parallellometriä apuna käyttäen, 
hiontarajat viimeistelti in käsiva
raisest i . U-muoto inen 1,5 mm 
läpimitaltaan oleva vahakanava 
k i inni tet t i in joka isen vahatyön 
okklusaalipinnalle helpottamaan 
kontrolloitua nostamista ja aset
tamis ta kokeen eri va iheissa. 
Vahatyöt upotett i in väl i t tömästi 
va lumassaan ko lmen kruunun 
ryhmissä. Valumassana käytettiin 
fosfaatt ipohjaista Cerafina-valu-
massaa. Testissä käytettiin 100% 
laajennusnestettä. 

Valumassaa sekoitettiin 90 sekuntia 
alipainesekoitt imessa. Valumas
saan upotetut vahatyöt laitett i in 
37 °C kuivauskaappiin yhdeksi 
tunniksi, jotta valumassalle saavu
tettaisiin suurin mahdollinen laa
jentuma. Sama henkilö suoritti kaikki 
edellämainitut työvaiheet. Valusy-
linterinä käytettiin massan kove
tut tua poistet tavaa polypropy-
leeninauhaa, näin esi lämmitys-
va iheessa va lumassa pääsee 
laajentumaan esteettä. Vahanpoisto 
ja esi lämmitys suoritett i in seu
raavasti: 1h 240 °C:ssa, 1h 400 
°C:ssa, 1 h 600 °C:ssa ja 1 h 900 °C 
:ssa. Kruunut valettiin metallista, joka 
sisälsi 65% nikkeliä, 22,5% kromia 
ja 9,5% molybdeeniä (Wiron 99). 
Valu suoritett i in propaanihappi-
liekillä ja keskipakoislingolla. Va
lumenetelmä oli a ikaisemmmin 
kehitetty ja testattu tuottamaan 
kruunuja, joiden ulkomitoissa ei 
valun aikana tapahdu muutoksia. 
Kruunut irrotett i in massasta ja 
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puhdistett i in 50 pm alumiiniok-
sidihiekkapuhalluksella 0,6 MPa 
paineella. Jokaisen kruunun sisä
pinta ja hiontaraja tarkastettiin 10-
kertaisella suurennoksella mikros
koopilla ja kaikki havaitut pinnan 
virheet tasoitett i in volframihi i l i -
fissuuraporallakorkeakierroksisella 
käsikappaleella. Kruunujen sisä
pintojen ja hiontarajojen tasoituksen 
jälkeen h iekkapuhal lus 50 pm 
alumiinioksidilla uusittiin. 

Kunkin hampaan testaukset tehtiin 
sattumanvaraisessa järjestyksessä, 
näin testausjärjestyksen vaikutus 
testituloksiin saatiin minimoitua. 

Preparoidut koehampaat asetettiin 
kruunun sovituslaitteeseen (Wilson 
et ai kehi t tämä ) ja käytet t i in 
paikallistamisrengasta, jotta kruu
nun asetussuunta ja käyte tyn 
asennusvoiman suunta pysyivät 
samana. Kruunut asennettiin 25 N:n 
voimalla hiotuille pilareille. 

Ennen sementointia kruunut sovi
tett i in kuten edellä kuvatti in ja 
retention vetovoima mitattiin. Re
tentio mitattiin vetolujuusmittarilla 
tasaisella vetonopeudella 1,5 mm/ 
min. Teräksinen paikal l istamis-
rengas ja magneettilukitus mahdol
listivat hammas-kruunu -yhdis
telmän asettamisen vetolujuus-
mit tar i in aina samassa pääl le-
panosuunnassa. Vetoa l isätt i in 
kunnes kruunu irtosi hampaalta. 
Irrotukseen tarvittava vetovoima 
rekisteröitiin piirturiin, joka oli kytketty 
vetolujuusmittariin. Voima rekis
teröitiin jokaisesta 50:stä kruunu
hammas -yhdistelmästä. 

Kruunut sementoitiin preparoiduille 
hampaille kruunun sovituslaitetta 
apuna käyttäen. Myös kruunun 
sovituslaite kytkettiin piirturiin, jotta 
voitiin rekisteröidäjokaisen kruunun 
asetus. Piirturi kalibroitiin 1 mmm 
asteikolle ja nollapisteeksi valittiin 
täydellisesti istuva sementoimaton 
kruunu. Tämä laite kykenee mittaa
maan 1 pm:n muutokset kruunun 
korkeuden poikkeamissa. Kapse
lissa sekoitettava Vivadentinsinkki-
fosfaattisementti sekoitettiin valmis
tajan ohjeiden mukaan ja siirrettiin 1 
ml:n ruiskuun ja 0,1 ml ruiskutettiin 
kruunujen okklusaalisille ja aksi
aalisille istutuspinnoil le. Kruunu 

asetettiin preparoidun hampaan 
päälle ja 25 N:n istutusvoiman 
annetti in vaikuttaa 3 minuutt ia. 
Kaikkien kruunujen sementoint i 
tapahtui huoneenlämmössä (20+-1 
°C) ja ilman suhteellinen kosteus oli 
50+-3%. Piirturi rekisteröi semen
to innin koko 3 minuut in ajan. 
Kruunun lopullinen korotus mää
r i tet t i in nol la l in jan ja kruunun 
nouseman erotuksena. Sementoidut 
kruunu-hammas -yhditelmät säily
tettiin 4 °C :ssa tislatussa vedessä 
48 tuntia, jonka jälkeen mitattiin 
kruunun retentiot edellä kuvatulla 
tavalla. Irrotus rekisteröitiin jokaisen 
kruunun osalta. Jokaisen testin 
jälkeen pilariin kiinni jäänyt sementti 
poistettiin ultraäänipesulaitteella ja 
pinnat tarkistettiin mikroskoopilla 10-
kertaisella suurennoksella. 

Vaihteluanalyysi ja Scheffe F-testi 
tehtiin, jotta pystyttiin identifioimaan 
merkittävät muutokset ryhmien 
keskiarvojen välillä. Analyysi testasi 
myös koejärjestyksen vaikutukset 
lopputulokseen, johon olisi voinut 
vaikuttaa hampaiden mahdolliset 
abraasio- ja eroosiomuutokset testin 
aikana. 

T U L O K S E T 

Keskiarvoiset ennen sementointia 
mitatut retentioarvot lisääntyvillä 
lakkakerroksilla on listattu taulu
kossa 2. Keskiarvoiset retentioarvot 
vähenivät 24 N:sta (0 kerrosta) 8 
N:iin (2 kerrosta). 4,6,ja 8 kerrosta 
käytettäessä arvot eivät olleet 
mitattavissa käytetyllä menetelmällä. 
Stat ist isel la analyysi l lä voit i in 
osoi t taa merki t tävä ero ennen 
sementointia mitatussa retentiossa 
0 kerroksen ja muiden ryhmien 
keskiarvojen välillä sekä 2 kerroksen 
ja muiden ryhmien keskiarvojen 
välillä. Ennen sementointia tilanteko-
lakkakerrosten lisääntyessä retentio 
väheni, kuten kuva 6 osoittaa (alempi 
käyrä). 

Taulukko 2 esittää kruunun korotuk
sen vähenemisen suhteessa tilante
kolakan kerrosten lisääntymiseen 
sementoinnin yhteydessä. Kruunun 
korotus sementoitaessa väheni 547 
H,m:stä (0 kerrosta tilantekolakkaa) 
38 n,m:n (8 kerrosta tilantekolakkaa). 
Tu los ten ana lyso in t i pa l jast i 
merkittäviä eroja kruunun koro

tuksessa kaikissa muissa ryhmissä 
paitsi neljän ja kuuden kerroksen 
sekä kuuden ja kahdeksan kerrok
sen t i lantekolakkausten väli l lä. 
Lakkakerrosten lukumäärän lisää
minen pienentää kruunun korotusta 
sementoitaessa (kuva 3). 

Sementoidun kruunun retentioarvot 
on esitelty taulukossa 2. Retentio 
kasvoi 250 N:sta (0 ker ros ta 
tilantekolakkaa) 375 N: iin (8 kerrosta 
tilantekolakkaa). Tutkimukset paljas
tivat merkittäviä eroja retentioar-
voissa vain ryhmien 0 kerrosta ja 
t i lanteko laka l la pääl lystet ty jen 
ryhmien välillä. Kuvan 2 ylempi käyrä 
näyttää retentiovoimien kasvavan 
tilantekolakkakerrosten kasvaessa. 

POHDINTA 

Jotta testausjärjestyksen vaiku
tukset kokeen lopputuloksiin eivät 
vaikuttaisi vääristävästi yhteenvetoa 
tehtäessä, viidestä luonnonham
paasta valm istetti i n jäljennöstekn i i k-
kaa apuna käyttäen viisi erikois-
kovaa kipsipilaria kustakin luonnon
hampaasta. Kunkin luonnonham
paan mukaan valmistetut kipsipilarit 
päällystettiin kukin nolla, kaksi, neljä, 
kuusi ja kahdeksan kertaa sivel-
tävällätilantekolakalla. Sementoinnit 
ja retent ion testaukset kunkin 
luonnonhammas- kruunu -yhdistel
män kohdalla suoritettiin satunnai
sessa järjestyksessä huomioiden 
tilantekolakkakerrosten lukumäärä, 
luonnonhampaan puhdistus edel
lisen testin kiinnityssementistä ja 
uudelleensementoinnin mahdolliset 
vaikutukset seuraavaan hammas-
kruunu -yhdistelmän testaukseen. 
Tällaista koejärjestelyä on käytetty 
aiemmissa tutkimuksissa. Uudel
leensementoinnin on havaittu ai
heuttavan luonnonhampaan naar
muuntumista, jonka kruunun sisä
pinnan pienet epätasaisuudet saavat 
aikaan. Tämän seurauksena pilari 
kuluu ja kruunun korotus vähenee 
seuraavissa yksittäisissä kokeissa 
kulumisesta johtuen. Materiaali 
tässä tu tk imuksessa arv io i t i in 
uudel leen ja koejär jestyksestä 
johtuvia poikkeamia ei löydetty. 

Tässä tutkimuksessa tilantekolakka 
ulotettiin hiontarajalle asti. Muissa 
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tutkimuksissa yleisesti käytetty tapa 
on jättää tilantekolakkaus vajaaksi 
hiontarajalta noin 0.5 - 1.0 mm. 
G rajovver et ai. ovat tutki m u ksissaan 
todenneet, että lakkauksen jät
täminen vajaaksi h iontaraja l ta 
heikentää huomattavasti lakkauksen 
vaikutuksia kruunujen istutuksessa. 
Tässä tutkimuksessa käytettiin koko 
preparoinnin peittävää lakkaus-
tapaa, jotta hampaan ja kruunun 
väliset kontaktit saatiin minimoitua. 
Näin kruunun ja hampaan välinen 
retentoiva kitkavaikutus vähenee tai 
häviää kokonaan ri ippuen käy
tettyjen t i lantekolakkakerrosten 
lukumäärästä. 

KRUUNUN ISTUVUUS JA 
KOROTUS 

Kruunujen korotuksen havaittiin 
vähenevän sitä mukaa kun tilante
kolakan kerrosmäärää kasvatettiin. 
Tilantekolakan käyttö saa aikaan 
kruunun korotuksen vähenemisen. 
Kruunun korotuksen väheneminen 
ti lantekolakan vaikutuksesta on 
havaittu myös muissa vastaa
vanlaisissa tutkimuksissa. Lakan 
käytön vaikutukset eri metal l i -
seoksillajasinkkifosfaattisementillä 
sementoituina ovat samansuun
taisia. Samankaltaisia tuloksia on 
saatu myös käyttämällä lasiiono-
meerisementtiä sementoinnissa. 

Suunta kruunun korotuksen vähe
nemisessä tilantekolakkakerrosten 
lisääntyessä on selvä, kun taas 
nouseman vähenemisen määrä 
vaihtelee suuresti eri tutkimuksissa. 
Tutkimustapojen merkittävien muu
tosten voidaan katsoa osittain 
va iku t tavan tu los ten va ih te le
vuuteen. Tällaisia eroja ovat mm. 
eroavaisuudet hampaan hionnassa, 
valumassojen ja -tapojen poik
keavuudet, sementoinnissa käytetty 
sementin kovettumisajan muutokset, 
ti lantekolakan peittävyys prepa
roiduilla pinnoilla (hiontarajalle asti 
tai n. 1 mm vajaaksi hiontarajalta) ja 
käytetyn puristuspaineen määrä ja 
tapa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 
kruunun koro tuksen määrään. 
Muutamat tekijät tässä tutkimuk
sessa voivat olla lisäsyynä verrattain 
korkeisiin kruunun korotusarvoihin, 
jotka on saatu 0:lla kerroksella (547 
um) ja 2:lla kerroksella (389 um): 

Taulukko 1 

Tilanteko- Kruunun Retentio ennen Retentio semen
klo kprrnkQPt 

i a r \ r \ c t r \ c i l u ^ o c i 

Ifnrnti IQ 
r \UM U L U o 

Q^mpntoint ia 
O C I 1 I d I L U M 1 L I d 

toinnin iälkpnn 
I I I I I 1 J C M I \ C C 7 I 1 

0 vs 2 4.769* 11.975* 5.051* 
0 vs 4 23.067* 25.746* 9.486* 
0 vs 6 39.930* 25.746* 8.897* 
0 vs 8 49.510* 25.746* 12.049* 
2 vs 4 6.860* 2.603 0.693 
2 vs 6 17.100* 2.603 0.541 
2 vs 8 23.548* 2.603 1.497 
4 vs 6 2.299 0.000 0.009 
4 vs 8 4.988* 0.000 0.153 
6 vs 8 0.515 0.000 0.238 

'Osoittaa 95% merkitsevyyden luotettavuustasossa. 

Tilanteko- Retentio ennen Kruunun Retentio semen
lakkakerrokset sementointia korotus toinnin jälkeen 

(N) (pm) (N) 

0 24 ± 10 547 ± 77 250 ± 95 
2 8 ± 7 389±125 331 ± 83 
4 0 199±109 361 + 85 
6 0 89 ± 71 385 + 67 
8 0 38 ±31 375 ± 94 

1. Käytetty matala istutusvoima (25 
N), verrattain pieni (6 astetta) 
kallistuskulmaja riittämätön valuku-
tistuman kompensointi voivat olla 
syynä kruunun korotuksen kor
keampiin arvoihin. 

2. Sementin partikkeleiden kasau
mien estävä vaikutus täydelliseen 
asetukseen myös saivat aikaan 
korkeita kruunun korotuksen arvoja 
tapauksissa, missä sementille oli 
vähemmän tilaa. 

3. OI kapääh ionta vai kuttaa osaltaan 
ylimääräsementin juoksevuuteen 
(v i is tehiontakruunuissa y l imää-
räsementti juoksee helpommin pois 
kruunun ja hampaan välistä, kään
täjän huomautus). 

Erilaisten tutkimusten suora vertailu 
on vaikeaa, koska preparoinnin 
muoto ja malli sekä sementille tehty 
tila vaihtelevat. Tekniikoiden, joissa 
hiontaraja on sen mallinen, että 

ylimääräsementin on helppo valua 
pois, on havaittu olevan luotettavia 
vähentämään sementoinnin jälkeistä 
kruunun korotusta. 

RETENTIO ENNEN 
SEMENTOINTIA 

Retentioarvojen keskiarvot ennen 
sementointia vähenivät 24 N:sta (0 
kerrosta) 0 N:iin (4,6 ja 8 kerrosta 
tilantekolakkaa). Nämä arvot luovat 
indikaation kruunun ja hampaan 
väliselle kontaktille ja kuvastavat 
kitkavaikutuksen merkitystä reten-
tiossa. Valumassaan upotettujen ja 
valettujen valmi iden tö iden oli 
tarkoitus olla dimensiomitoiltaan 
keskenään yhteneväiset. Kuitenkin 
merkit tävä kontakt i kruunun ja 
hampaan välillä oli havaittavissa kun 
ti lantekolakkaa oli sivelty kaksi 
kerrosta, mutta neljän kerroksen 
lakkauksella kontaktia ei hampaan 
ja kruunun välillä havaittu. Näiden 
kahden ja neljän ti lantekolakka-
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kerroksen välillä tarvittiin kahden 
lakkakerroksen lisäys, jotta metallin 
supistuma saatiin kompensoitua ja 
kontaktit kruunun ja hampaan väliltä 
poistettua. Vaippakruunujen muoto 
on hyvin hankala; pienetkin muu
tokset kruunun valmistusproses
sissa voivat aiheuttaa ei-toivottuja 
kontakteja kruunun ja hampaan 
välillä, jolloin kruunu korottaa. Kun 
kruunun ja hampaan välillä on ei-
toivottuja kontakteja, ei kiinnitys-
sementille jää tilaa. Tämä johtaa 
ongelmiin kruunun sementoinnissa, 
kun kruunun istuvuus ei ole täy
dellinen. 

SEMENTOINNIN JÄLKEINEN 
RETENTIO 

Sementoinnin jälkeinen retentio 
kasvoi tässä tutkimuksessa 250 
N:sta (0 kerrosta) 375 N:iin (8 
kerrosta tilantekolakkaa). Erot 2,4,6 
ja 8 kertaisen tilantekolakan reten-
tiokeskiarvojen välillä eivät olleet 
t i lastoll isesti merkittäviä. Aikai
semmissa tutkimuksissa on havaittu 
t i lantekolakan käytön l isäävän, 
vähentävän tai eroavaisuuksia ei ole 
havaittu kruunujen retentiossa. 
Tässä tutkimuksessa ei yritetty 
mitata eri lakkakerrosten paksuutta. 
Tilantekolakan eri kerrosten pak
suutta on tutkittu laajalti. Eames et 
ai. totesivat 4 kerroksen Tru-Fit -
tilantekolakkaa aikaansaavan 25 
um:n paksuuden. Campagni et ai. 
totesivat tilantekolakkauksen pak
suudeksi 26,55 nm, mikäli kerroksia 

on kaksi ja 77,70 nm, mikäli kerroksia 
on kuusi. 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat 
t i lantekolakkauksen vaikuttavan 
kruunun re tent ioon l isääväst i , 
vähentävästi tai eroja ei ole havaittu. 

Poikkeavuudet testien tuloksissa 
sel i t tyvät eri laisi l la mi t taus- ja 
koejärjestelymenetelmillä. Tilan
tekolakan levityksen laajuus ja 
sementointitekniikat ovat toistuvasti 
olleet keskustelun aiheena. Luke
mattomat eri työskentelytavat ja 
materiaalit vaikuttavat myös olen
naisesti lopputulokseen. 

Hembree ja Cooper hioivat käsiva
raisesti luonnonhampaisiin kes
kenään samanlaisia hiontoja. He 
e l imino ivat jä l jennösa ineen ja 
kipsityöskentelyn aikaansaamat 
mahdolliset virheet valmistamalla 
vahatyön ti lantekolakkauksineen 
suoraan luonnonhampaa l le ja 
käyttämällä suurempaa istutus-
vo imaa (88 N). Marker et a i . 
tekemässä tutkimuksessa oli tar
koituksena tutkia jä l jennöksen, 
kipsityömallin ja valamisen vaiku
tuksia retentioon ja valun istu
vuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, 
että käytettävät materiaalivalinnat 
sekä työskentelytavat vaikuttavat 
retentioon suuremmassa määrin 
kuin tilantekolakkojen käyttötapa 
yksistään. Passor et ai. käyttivät 
tutkimuksessaan preparoitua ak-
ryy l ihammasta, joka ei vastaa 

luonnonhampaan fysikaalisia omi
naisuuksia. 

YHTEENVETO 

Kipsipilareille valmistettiin vaippa-
kruunut käyttämällä 0, 2,4,6 ja 8 
kerrosta siveltävää tilantekolakkaa. 
Retentiovoimat luonnonhampaalla 
mitattiin ennen ja jälkeen semen
toinnin. Kruunut sementoitiin fos-
faattisementillä. Tämän tutkimuksen 
perusteella voidaan todeta seu
raavaa: 

1. Ennen sementoint ia mitatut 
kruunujen retentiot hiotuilla pilareilla 
olivat 24 N+-10N, kun tilanteko
lakkaa ei käytetty ja 0 N 4-, 6- ja 8-
kertaisen tilantekolakkakerroksen 
mukaan valmistetuissa vaippa-
kruunuissa. 

2. Kruunujen istuvuuden tarkas
telussa niiden korotus hiotulla pilarilla 
oli 547 pm +- 77 pm, kun tilan
tekolakkaa ei käytettyjä38pm +- 31 
pm käytettäessä 8 kerrosta tilan
tekolakkaa. 

3. Sementoidun vaippakruunun 
retentio hiottuun hampaaseen kasvoi 
250 +- 95 N:sta (jolloin t i lan
tekolakkaa ei käytetty) 375 +- 94 
N:iin (8-kertaista t i lantekolakka-
kerrosta käytettäessä). 

Kumi 

F Rl ALIT-2 I M P L A N T T I - P R O T E T I I K K A 

Aika 
Paikka 
Kurssin vetäjät 
Kurssikieli 
Kuvaus 

Kurssin hinta 
Ilmoittautumiset 
Lisätiedot 

estetiikan esikuva 
7-8.11.1996 
Helsingin IV terv.huollon oppilaitos, Hammasteknisen koulutuksen os. 
ZTM, Dierk Zimmermann, FRIATEC AG, Germany; Olli Kuussaari, IMPLANTONA FINLAND 
Englanti 
Hands on -työkurssi - preoperatiiviset toimenpiteet 

- FRIALIT 2 -järjestelmän kuvaus 
- FRIALIT 2 -tekniset mahdollisuudet 
- Kruunun- ja sillanvalmistus FRIALIT 2 -implanteille 

1800,-
Implantona Finland, Lisbeth Tdunuld, puh. (09) 323 3201 
Implantona Finland, Olli Kuussaari, puh. (09) 458 3443, 049 441 176 

i m p l a n t o n a 
FINLAND \ M* FRIATEC 
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KUSTANNUSLASKENTA HAMMASLABORATORIOSSA 

Miksi 
hammaslaboratoriossa 
tarvitaan 
kustannuslaskentaa 
Kustannuslaskenta kuuluu yrityksen 
tai yhteisön sisäiseen laskentaan. 
Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan 
järjestelmiä, jotka tuottavat tietoa 
yr i tyksen johdon tarko i tuks i in . 
Sisäinen laskenta eroaa ulkoisesta 
laskennasta siten, että sille ei ole 
asetettu lain määräämiä muoto
seikkoja kuten ulkoisen 
laskennan puolella, esi
merkiksi tilinpäätöksen 
kohdalla, on asetettu 
(Riistämä ja Jyrkk iö , 
1991:35). Täten kustan
nuslaskennalle ei ole ole
massa mitään ulkoisesti 
säänneltyä tapaa, vaan 
laskentajär jestelmien 
luonne ja rakenne täytyy 
jokaisen yrityksen itse 
ratkaista. 

Kustannuslaskennal le 
voidaan asettaa kui
tenkin seuraavia yleisiä 
tavoitteita ja tehtäviä 
(esim. Belkaoui 1991:2-3). 

Yrityksen suunnitellessa 
ja budjetoidessa tulevaa 
tilikautta on syytä tietää valmistuksen 
ja muiden liiketoiminnan tapahtu
mien ennustettavat kustannukset ts. 
rahan käyttö niin luotettavasti kuin 
mahdollista, jotta rahoitus voidaan 
järjestää asiaankuuluvalla tavalla. 
Lyhytkestoisten kall iskorkoisten 
lainojen ottaminen rahotusvajeisiin 
voi helposti syödä koko yrityksen 
kannattavuuden. 

Tuotekohta is ten kustannusten 
selvittäminen palvelee erityisesti 
tuotteiden hinnoittelua ja täten 

tarjousten tekemistä tuotteiden 
potentiaal isi l le ostaji l le. Tuote
kohtaiset kustannuksettulisi pystyä 
laskemaan laboratoriokohtaisesti 
eikä uskoa koko toimialan arvioituja 
keskiarvoja. 

Kustannuslaskenta palvelee myös 

Osa 1 
Ari Salo, HLL, KTM 

Tämän artikkelisarjan 
ensimmäisen osan tar
koituksena on valaista 
niitä tavoitteita, joita 
asetetaan kustannus
laskennalle hammas
laboratorioissa. 
Artikkelisarjan toisessa 
osassa kuvataan eri 
kustannuslaskenta
järjestelmien periaatteet 
ja järjestelmien erojen 
merkitys tuotekustan
nusten laskemisessa ja 
laskennan vaikutuksia 
hinnoittelupäätöksiin. 

ulkoisesti säädeltyä laskentatointa 
kuten tuloslaskentaa ja rahoitus-
laskentaa. 

Kustannuslaskennan eräänä tär
keänä tehtävänä on toimia apuna 
yrityksen toiminnan valvonnassa. 
Jos kustannuslaskentaa ei suoriteta, 
voi yritys toimia kannattamattomasti 
pitkän aikaa ja vasta tilinpäätös 
paljastaa til ikauden huonon tu loksen. 
Kustannuslaskennan tehtävänä on 
varmistaa, että yritys toimii kannat
tavasti ja taloudellisesti. 

Kustannuslaskenta tukee yrityksen 
pitkän ja lyhyen tähtäyksen päätök
sentekoa. Päätöksiin kuuluvat mm. 
hinnoittelu, investointien hyväksy
minen ja a l ihankintapäätökset . 
Samoin kustannuksia nostavien tai 
a lentavien prosess ien vertai lu 
kuuluu kustannuslaskennan tavoit
teisiin. 

Palautetiedon luonti on eräs tärkeä 
kustannuslaskennan tehtävä. Ennen 
tilikautta tehdyt suunnitelmat voidaan 
varmistaa joko tilikauden kuluessa 
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tai sen aikana. Jatkuvan palaute
tiedon luominen on tärkeää, jotta 
k i r is tyvässä k i lpa i lu t i lanteessa 
osataan sopeutua nopeasti uusiin 
haasteisiin. 

KUSTANNUSLASKENNAN 
TAVOITTEET 

Kustannuslaskentajärjestelmälle 
hammaslaborator iossa voidaan 
edellisistä yleisistä tavoitteista johtaa 
seuraavat tavoitteet jaominaisuudet: 

1. Laskentajärjestelmän on täy
tettävä johdon informaatiotarpeet. 
Järjestelmän on tuotettava vaivat
tomasti se tarvittava informaatio, 
jota yrityksen johto käyttää hyväk
seen. Järjestelmän ei tarvitse tuottaa 
informaatiota, jota ei käytetä hyväksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 
järjestelmän luomista täytyy tuntea 
yrityksen järjestelmältä haluaman 
informaation luonne. 

2. Laskentajärjestelmän tulisi voida 
käyttää hyväksi kir janpitoinfor
maatiota ainakin jossain määrin. 
Tilikarttojen muokkaaminen kus
tannus laskentaa he lpot tavaks i 
helpottaa tietojen keruuta. 

3. Tuotekohtaisten kustannusten 
selvittäminen. Tuotekohtaisia kus
tannuksia käytetään tuloslaskel
missa, budjetoinnissa, (varastojen 
invento inn issa) ja tuo t te iden 
hinnoittelussa. Kustannuslaskennan 
pitäisi kohdistua sekä aikaansaa
tujen että aikaansaatavien tuot
teiden kustannusten selvittämiseen. 
Tuotekohtaisten kustannusten sel
vittäminen estää yrityksen tuote
rakenteen vinoutumisen kannatta
mat tomaks i t i lanteessa, jossa 
hammaslaboratorio ei voi valita itse 
valmistamiaan tuotteita. 

Hammaslaborator io ei itse voi 
vaikuttaa tuotevalikoimiinsa paljoa
kaan, vaan kaikki tilaajien haluamat 
tuotteet ovat tuoteval ikoimissa. 
Laskentajärjestelmän tulisi siten 
helpottaa esimerkiksi alihankinta
päätöksiä. 

4. Kustannuslaskentajärjestelmän 
tulisi auttaa yrityksen johtoa toi
minnan tehostamisessa. Riittävän 
tarkka tieto kustannusten syntymi
sen lähteistä voi auttaa hammas

laboratoriota alentamaan kustan-
nuksiatai tehostamaan tuotantoaan 
ja karsimaan toimintoja, jotka ovat 
asiakkaalle arvoa tuottamattomia. 

5. Järjestelmän tulisi olla yksin
kertainen ja joustava, ja sen ei tulisi 
olla kallis käyttää. Monimutkaiset 
tuotekohtaisten kustannusten laske
misperusteet johtavat järjestelmästä 
luopumiseen hammaslabora to
rioissa, joissa ollaan perinteisesti 
valmistuspainotteisiajo koulutuksen 
perusteella. Laskentajärjestelmän 
kustannukset eivät saisi ylittää siitä 
saatavaa rahallista hyötyä. 

6. Kustannuslaskentajärjestelmän 
tulisi olla helposti ymmärrettävä. 
Helposti ymmärrettävään tietoon on 
yrityksen johdon helpompi sitoutua, 
kuin informaatioon, jonka liittyminen 
tuotteisiin on jonkin teoreettisen 
konstruktion varasssa. 

7. Kilpailutilanteessa hinnoittelun 
apuna oleminen. Varsinkin julkiselle 
sektorille tehtävät tarjoukset on 
osattava tehdä kustannuksiin ja 
haluttuun voittoon perustuen, ei 
arvioiden. 

MIKSI TARVITAAN LABORA
TORIOKOHTAINEN KUSTAN
NUSLASKENTAJÄRJESTELMÄ 

Useat hammaslaborator iot yhä 

hinnoittelevat tuotteensa Liiton 
hinnastojen mukaan tietämättä 
tuotteiden valmistuskustannuksia. 
Liiton vanhentuneiden ohjehintojen 
käyttäminen tuotteiden hinnoit
telussa ei ole järkevää. Ensinnäkin 
vanhat hinnoitteluperusteet ovat 
hämärtyneet tuotannontekijöiden 
hintojen muuttuessa voimakkaasti. 
Toiseksi keskimääräistykset millä 
tahansa toimialalla ovat vaarallisia 
josiksi, että konekanta ja osaaminen 
vaihtelevat laboratoriosta toiseen. 

Kilpailutilanteen koventuminen on 
hei jastunut tuot te iden hintojen 
laskuna jopa siinä määrin, ettäjotkut 
laboratoriot myyvät osan tuotteista 
tappiollisesti. Tuotehintojen reilu 
alentaminen on liiketaloudellisesti 
vaarallista, jollei tuotteiden todellisia 
valmistuskustannuksia tiedetä. 

A l ihankintapäätökset hammas
laboratorioissa ovat vaikeita ja usein 
väärin perustein tehtyjä. Alihankin
tapäätökset tulisi aina tehdä perus
tuen tarveharkintaan ja päätöksien 
taloudelliset seuraamukset tulisi 
pystyä ennakoimaan kustannus
laskennan avulla. Oma valmistus ei 
aina ole kannattavin vaihtoehto, 
mutta toisaalta liian kalliiden ali
hankkijoiden käyttäminen alentaa 
liiketoiminnan kannattavuutta. 

1990-luvullatapahtuneet muutokset 
kilpailutilanteessa ja lainsäädän
nössä ovat osaltaan vaikuttaneet 
siihen, että laboratoriokohtainen 
kustannuslaskenta on tullut entistä 
tärkeämmäksi. 

Kilpailulainsäädännön kiristyminen 
poisti Liiton ohjehinnastot hammas
laboratorioista 1992 alusta. Tämä 
muutos oli usealle hammaslabora
toriolle ongelmallinen, sillä samaan 
aikaan alkoi kilpailu nopeasti kiristyä 
hammaslabora tor io iden väl i l lä. 
Paikallisesti toimineet hammas
laboratoriot saivat kilpailijoikseen 
koko kotimaassa toimivia hammas
laboratorioita tai jopa kansainvälisiä 
laboratorioita. Arvonlisäverouudis
tus poisti liikevaihtoveron hammas
teknisiltä tuotteilta vuonna 1994. 
Jotkut hammaslaboratoriot laskivat 
tuotehintojaan perustamatta niitä 
laskennallisiin seikkoihin. 

Kustannuslaskenta hammaslabo
ratorioissa on entistä tärkeämpää. 
Erilaiset työt laboratoriossa vaativat 
erilaisen määrän resursseja valmis
tusprosessissaan ja pelkän "musta 
tuntuu"- menetelmän käyttäminen 
tuotteiden hinnoittelussa johtaa 
helposti kilpailukyvyttömään hinnoit
teluun. Yrittäjä, joka maksaa työn
tekijöilleen töiden valmistamisen 
kustannukset, voi joutua rahoit
tamaan asiakkaan toimintaa väärillä 
hinnoittelupäätöksillä. 
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yhteisiä koulutustilaisuuksia hammasteknikoille 
hammaslääkäreille 

Hammasteknikoiden ja hammas
lääkäreiden osallistuminen samoille 
jatko- ja täydennyskoulutuskurs
seille luo edellytykset ammatt i 
kuntien väliselle korkeatasoiselle 
yhteistyölle. Yhteistyötä Suomen 
hammasteknikkoseuran ja Suomen 
hammaslääkäriseuran koulutus
toimikuntien välillä ollaan nyt voimak
kaasti kehittämässä, jotta edelly
tykset ammatilliselle yhteistyölle ja 
lopputuloksena olevalle laadukkaalle 
proteettiselle hoidolle tulevat entistä 
paremmiksi. Osallistuminen yhtei
siin koulutustapahtumiin on haaste, 
joka kaikkien protetiikan kanssa te
kemisissä olevien henkilöiden on 
otettava vastaan. 

Suomen hammasteknikkoseura 
kouluttajana 

Suomen hammasteknikkoseura 
(SHtS) on hammasteknisellä alalla 
työskentelevi I le henki löi I le tarkoitettu 
yhdistys, jonka jäsenmäärä on noin 
700. SHtS:n tarkoituksena on olla 
koulutus- ja virkistysyhdistys, joka 
edistää hammastekniikan kehitystä 
maassamme. Hammasteknikko-
lehti on SHtS:n julkaisema ammat
tilehti, jossa julkaistaan hammas-
tekniikkaa käsitteleviä artikkeleita ja 
kirjoituksia. 

SHTS ry:tä johtaa hallitus, jonka 
puheenjohtajana on HTM, EHT 

Hemmo Kurunmäki. Hallitus valitsee 
seuralle koulutustoimikunnan ja 
julkaisutoimikunnan. Toimikuntiin 
valitaan aktiivisia hammastekniikan 
eri alojen asiantuntijoita. Koulu
tustoimikunta järjestää ja vastaa 
täydennyskoulutuksesta yhteistyös
sä eri hammasteknisten järjestöjen 
kanssa (EHT-liitto, Hammastek-
n ikkomestar i t , Hammaslabora
tor io l i i t to ja Hammastekn iset ) . 
Koulutustoimikunnan puheenjohtaja 
on HT Vesa Valkealahti. 

Tärkein koulutustilaisuus on vuo
sittainen Hammastekniikka-päivät, 
jotka pidetään Hammaslääketiede -
Odontologi -tapahtuman yhteydes-
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sä. Toinen suuri tapahtuma on 
Hammastekniikan syysluentopäivät. 
Koulutustilaisuudet koostuvat luen
noista, demonstraatioista ja työ
kursseista. Kurssien pitäjinä ovat 
olleet kot i - ja ulkomaiset alan 
asiantuntijat sekä hammastarvike-
liikkeiden edustajat. Laatujärjestel-
mäkoulutuksen hoitavat EHT-liitto ja 
Hammaslaboratorioliitto jäsenistöl
leen. 

Suomen hammaslääkäriseuran 
rooli kouluttajana 

Suomen hammas lääkär i seu ra 
(SHS) on suurin hammaslääkärei
den jatko- ja täydennyskouluttaja 
Suomessa. Käytännön työstä kou
lutuksen osalta SHS:ssä vastaa 
koulutustoimikunta, johon on koottu 
eri hammas lääke t ie teen osa -
alueiden edustajia kehittämään ja 
koordinoimaan koulutusta. SHS:n 
koulutustoimikunnan puheenjoh
tajan on tällä hetkellä suukirurgian 
erikoishammaslääkäri ja hammas
lääketieteen tohtori Pekka Laine. 
SHS:n koulutustoimikunta toimii 
läheisessä yhteistyössä muiden 
hammaslääkäreiden jatko- ja täy
dennyskoulutusta järjestävien jär
jestö jen, kuten terveyskeskus-
hammaslääkäriyhdistyksen ja pai
kallisten hammaslääkäriseurojen 
kanssa. 

SHS järjestää järjestelmällisesti 
ammat i l l i s ta ja tko - ja t äyden 
nyskoulutusta, jotka ovat joko luento
kursseja, demonstraatiokursseja tai 
työkursseja. SHS pyrkii järjestämään 
kurssit eripuolilla Suomea ja kurssien 
pitäjiksi hankitaan koti- ja ulko
maalaisia alansa asiantuntijoita. 
Kurssien hinnat vaihtelevat muuta
masta sadasta markasta muuta
maan tuhanteen markkaan. Hinnat 
on pystytty pitämään tähän saakka 
hyvin kohtuu l l i s ina ver ra t tuna 
esimerkiksi muiden ammattialojen 
kurssien hintoihin. Ehkäjuuri tämän 
takia hammaslääkärit ovat am
mattikunta, joka käy hyvin ahkerasti 
tuoreuttamassa t ietonsa omalla 
alallaan. Suurin vuosittainen koulu
tustapahtuma, jonka SHS:n koulu
tustoimikunta järjestää on Hammas
lääketiede - Odontologi -tapahtuma. 
Tapahtuman merkitys kaikkien suun 
terveydenhuollon alalla toimivien 
ammattiryhmien välisenä yhteen

kuuluvuuden säilyttäjänä on tärkeä. 

SHS:n kursseja on kolmea tasoa (A, 
B ja C), joista A -tason kurssin 
käytyään saa tiedot, jotka vastaavat 
tämän hetken peruskoulutuksen 
tasoa. B-taso tarjoaa täydentävää 
tietoa ja edellyttää ajantasalla olevaa 
perustietoutta. C-tason kurssit ovat 
erikoistason koulutusta ja erikois-
hammaslääkäreiden täydennyskou
lutusta. Kurssien pituus vaihtelee 
kolmen tunnin minikurssista useita 
päiviä kestäviin työkursseihin. Mini-
kursseja järjestetään usein arki-
i l taisin, jol loin mahdol l is imman 
monilla on mahdollisuus osallistua 
koulutukseen. 

Hammasteknikkoseuran (SHtS) 
kou lu tus to imikunnan ja SHS:n 
välinen yhteistyö on rajoittunut 
lähinnä Hammastekniikka -päivien 
järjestämiseen Hammaslääketiede 
- Odontologi -tapahtuman yhteydes
sä. Laajempaa yhteistyötä toimi
kuntien välille ollaan nyt luomassa, 
jotta protetiikan ja hammastekniikan 
ja tkokoulutuskurss ien tar joama 
ajankohtainen tieto saadaan tehok
kaasti välitettyä sekä hammas
teknikoille että hammaslääkäreille. 

Mitkä kurssit sopivat 
molemmille ammattiryhmille? 

Protetiikkaon hammaslääketieteen 
osa-alue, jossa kahden ammatti
ryhmän on pystyttävä toimimaan 
hyvässä yhteistyössä keskenään. 
Tämä edellyttää osittain samoja 
tiedollisia valmiuksia sekä hammas
teknikoilta että hammaslääkäreiltä. 
Yhteiset koulutustilaisuudet, joissa 
tarjotaan teoreettista ja käytäntöön 
sovellettavaa tietoa protetiikkaan 
liittyvissä kysymyksissä ovat läh
tökohta ammattiryhmien väliselle yh
teistyölle ja keskustelulle. 

Elokuussa 1996 ilmestyvässä SHS:n 
koulutuskalenterissa on protetiikan 
osa-alueen kursseja, joiden ohjelma 
on suunniteltu sekä hammastek
nikkojen että hammaslääkäreiden 
tarpeita ajatellen. Yhteisten kurssien 
määrää pyritään lisäämään jatkos
sa ja kurssien aiheet pyr i tään 
pitämään ajankohtaisina. Työ- ja 
luentokurssit, joihin hammasteknikot 
ja hammaslääkärit voivat osallistua 
työpareina, ovat haaste sekä kurssi

en järjestäjille että osallistujille. Nämä 
yhdistetyt työ- ja luentokurssit 
antavat kuitenkin suurimman hyödyn 
kurssille osallistujille, jotka voivat 
käyttää saamiaan oppeja hyödyksi 
välittömästi työssään. 

Hammaslääkäreiden mahdollisuus 
osallistua SHtS:n järjestämiin kou
lutustapahtumi in on turvat tava 
riittävän ajoissa tapahtuvalla ilmoit
telulla SHS:n kurssikalenterissa tai 
Suomen Hammaslääkärilehdessä. 
Ajantasalla oleva tieto nykyaikaisen 
hammastekniikan mahdollisuuksis
ta vai m istaa proteett isia restau raat i -
oitaja kojeita helpottaa hammaslää
kärin työtä ja lisää mahdollisuuksia 
kertoa potilaalle hoitotoimenpiteisiin 
liittyvistä teknisistä ratkaisuista. 

Yhteistyön suuntalinjat 

SHtS:n koulutustoimikunnan ja 
SHS:n koulutustoimikunnan pro
tetiikan osa-alueen yhteistyösuun
ni te lma on kehi t te i l lä . Yhte is 
työsuunnitelman ajatuksena on 
luoda runko, jonka mukaan koulu
tustoiminnasta t iedottaminen ja 
koulutukseen osall istuminen on 
mahdoll ista nykyistä laajemmin. 
Yhteistyösuunnitelmatulee olemaan 
SHtS:n koulutustoimikunnalle ja 
SHS:n koulutustoimikunnan prote
tiikan vastuuhenkilölle runko, jonka 
mukaan toimikuntien yhteistyötä 
voidaan ylläpitää ja kehittää jatkossa. 
Yhteistyösuunnitelma ei kuitenkaan 
ole kaikkea. Tärkeintä yhteistyön 
onnistumiselle on hammasteknikoi
den ja hammaslääkäreiden ennak
koluuloton osallistuminen jatko- ja 
täydennyskou lu tukseen , jonka 
merkitystä muuttuvassa maailmassa 
ei voi korostaa liikaa. Hyödyn osal
listumisesta yhteisiin koulutustapah
tumiin tulevat saamaan kaikki osa
puolet. 

Pekka Vallittu, HLT, HT, dosentti. 
Suomen hammaslääkär iseuran 
koulutustoimikunnan proteti ikan 
vastuuhenkilö 

Anssi Soininen, HT, Suomen ham
masteknikkoseuran koulutustoi
mikunta 

hammas 3 / 9 6 
teknikko 

13 



Teksti ja kuvat HT Juha Tamminen 

Taitava keraamikko on muutenkin taiteellinen. 
Klaus Muterhies malaa neljää vuodenaikaa... 

The 15th 

International 
Symposium on 
Ceramics 

ISC - The International Symposium 
on Ceramics pidettiin 19. - 2 1 . 
heinäkuuta Floridassa Orlandon 
Buena Vista Palacessa. Kestoltaan 
se vastasi Suomen hammastek
niikan luentopäivien pituutta. Luen
not oli järjestetty niin, että perjantaina 
pääesi intyjät pi t ivät lyhyehkön 
esikatselmuksen omista esityk
sistään. Lauantaina ja sunnuntaina 
jatkettiin demonstraatioilla ja pää-
esityksillä. Pääesiintyjinä olivat Klaus 
Muterhies, Gerald Ubassy, Claude 
Sieber, Naoki Aiba ja monet muut 
maailman huiput, joten odotukset 
olivat hyvin korkealla. ISC -päivät oli 
tarkoitettu hammaslääkäreille ja -
teknikoille. 

Luentojen yhteyteen oli rakennettu 
näyttely, joka laajuudessaan oli 
pienempi kuin Suomen hammas-
päivien näyttely, mutta laadultaan 
kuitenkin erittäin hyvä. Näyttelyssä 
oli keskitytty esittelemään uutuudet 
hammaskeramian ja implantologian 
osalta laitteineen ja materiaalei neen. 
Näyttelyn perusteella voin todeta, 
että tulevaisuus tulee olemaan 
mielenkiintoinen hammaskeramian 
ja implantologian alueella. 

ISC -päivien kokonaiskävijämäärää 
on vaikea arvioida, mutta luennot ja 
esitykset olivat todellisia kuulija-
menestyksiä. Samoin näyttely
pöydille (ja esittelytilaisuuksiin) oli 
pitkät jonot ja ruuhkat, jopa vähem
mänkin mielenkiintoisesta aiheesta. 
Mutta olihan kysymys aina uutuu
desta tai muuten lanseerausta 
odottavasta tuotteesta. Esittelijät 
ol ivat suuresta y le isömäärästä 
huolimatta erittäin ystävällisiä ja 
saivat jokaisen kävijän tuntemaan 
itsensä odotetuksi ja tärkeäksi. 
Suurin osa ISC -päivillä kävijöistä oli 
amer ikka la is ia ja japan i la is ia . 
Eurooppalaisia, ja varsinkin skandi
naaveja oli vähän. Suomalaisia 
osallistujia oli laskujeni mukaan 
kolme. 
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Huippuesityksiä 

Esitykset ISC -päivien aikana olivat 
todella huippuluokkaa. Monet maail-
manhuiput olivat valmistelleet esi
tystään vuosia ja käyttäneet kaikki 
mahdolliset tausta- ja apuvoimat 
hyväkseen. Kaikki esiintyjät olivat 
myös valokuvauksen kiistattomia 
ammattilaisia. He käyttivät hyväk
seen modernia tietotekniikkaa, ja 
miltei poikkeuksetta jokainen esitys 
oli havainnollistettu kolmella rinnak
kaisella dialla. 

Moni esiintyjä päätti luentonsa 
tarkkaan valitun musiikin säes
tämään diasikermään: mitä on 
mahdollisuus tehdä ja miltä työ 
näyttää, kun se on todella onnistunut. 
Epäselväksi jäi, voiko enää parem
paa nähdä hammastekniikan alalla. 

Kehittynyttä tekniikkaa 
keramiaan 

Erilaisten posliiniuunien ohjelmoi
tavuus on l isääntynyt, ja tulee 
l isääntymään runsaasti tu levai
suudessa. Puhutaan jopa puhe
limella ohjelmoitavista uuneista, 
tosin pitäähän jonkun kerrostaa 
posliinit ja laittaa työt uuniinkin. 
Useissa malleissa ohjelmat ovat 
kopioitavissa korteille ja ovat täten 
yksilölliset jokaiselle käyttäjälle. 
Tulevaisuudessa moni uuni on myös 
liitettävissä kirjoittimeen, jolloin on 
mahdollisuus saada tuloste työhön 
käytetyistä ohjelmista. Modernit 
uunit tuskin tulevat muuttamaan 
hammasteknikon työtä kovinkaan 
radikaal is t i , mut ta ken haluaa 
perehtyä ja omistautua uunien 
hyödylliseen käyttöön, saa kyllä 
aikaa kulumaan asian parissa. Myös 
uunien hintataso vaihtelee kovasti. 
Moderneimmat mallittuskin tekevät 
vo imakasta ryntäystä Suomen 
hammaslaboratoriomarkkinoille. 

Erilaisten kokokeramialaitteiden ja 
materiaalien kirjoon kasvamassa ja 
varsinkin IPS Empressin kaltaiset 
laitteet tulevat lisääntymään. Myös 
monet huippukeraamikot työsken
telivät IPS Empressillä ja tuntuivat 
pitävän sitä oikealaisena vaihto
ehtona kokokeraamisi l le tö i l le. 
Monet puolustivat asiaa sillä, että 
Empressin valmistaminen on ham
masteknikon per inteistä työ tä . 
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Kerrostustekn i i kassa vahataan ru n -
ko, prässätään keraaminen aine, ja 
rungon päälle kerrostetaan posliini, 
joka antaa työn tekijäl le moni puol isen 
mahdoll isuuden toteuttaa nyky
päivän estet i ikan vaat imuksia. 
Maalaustekniikallaon mahdollisuus 
saada esteettiset inlayt kätevästi 
perinteisiä vahaustekniikoita käyt
täen ilman massamallien taiteiluja. 
Jo ten luo t tamuksen i ja t yy ty 
väisyyteni IPS Empress- jär jes-
telmään vankistui entisestään. Ilo 
on kuitenkin todeta, että jokaisella 
jär jestelmäl lä on mahdol l isuus 
täyttää hammastekniselle työlle 
asetettavat tarkku usvaati m ukset. En 
tiedä, kuinka monta kokokeraamista 
järjestelmää on tulossa Suomen 
markkinoil le, mutta niille lienee 
t i lausta nousseiden esteti ikan 
vaatimusten myötä. Laitteiden ja 
materiaalien hinnat tulevat ilmeisesti 
olemaan suhteellisen korkeita, joten 
nähtäväksi jää, miten ne yleistyvät 
pienillä markkinoillamme. 

Opt iset näkökykyä parantavat 
apuvälineet ovat tulleet hammas
laboratorioihin jäädäkseen ja sen 
myös huomaa niiden esittelyistä. 
Jokaiselle käyttäjälle mikroskooppi 
voidaan säätää yksilöllisesti. Var
sinkin laitteet, joissa kuva näkyy 
suuremmalta ruudulta ovat yleisty

mään päin. Kuvaruutu sallii työn pie
nen liikuttelun katselemisen aika
na. Mutta ennen kuin otamme mik
roskoopit käyttöömme, pitää mei
dän perehtyä materiaalien tarkkoi
hin käyttöohjeisiin, ettemme vain 
jälkeen päin totea työn olevan epä
tarkan. 

Kulttuurivaihtoa 

Tapasimme HT Harri Loukosen ja 
proteetikko Hannu Laamasen kans
sa useita amerikkalaisia kollego
jamme ja keskustelimme heidän 
kanssaan ISC -päiv is tä. Yks i 
mielisesti kaikki pitivät näyttelyn ja 
luentojen antia erittäin hyvänä. 
Pienistä materiaali-, laite- ja tek-
niikkaeroavaisuuksista huolimatta 
tunsimme kollegiaalista yhteen
kuuluvuutta. Suosittelen jokaiselle 
ulkomaisille koulutuspäiville osallis
tuvalle: keskustelkaa kollegoittenne 
kanssa. Se on oivallinen lisä kaiken 
muun ohessa. Ainakin nuorelle 
hammasteknikolle jokainen tekniik
kav inkk i , jo l la vo idaan väl t tää 
epäonnistuminen tai saavuttaa 
parempi työn laatu hiukan lyhyem
mässä ajassa, on tervetullutta. Joten 
oppikaamme eri kulttuurien kautta 
työtämme. Seuraavan kerran ISC 
järjestetään noin neljän vuoden 
päästä. 



NIOM Pohjoismainen 
hammasmateriaalien 

tutkimuslaitos 

Akryylikappaleiden venytyslaite. 

16.-18.08.1996 Suomen Hammas
teknikko Seuran hallituksen Jäsenet 
pj Hemmo Kurunmäki, Vesa Valkea
lahti ja Ilkka Tuominen vierailivat 
NIOMJIa Norjassa. Kutsun vierailulle 
Seura sai Pekka Vallitulta, joka toimii 
NIOMJIa tutkijana. 

Norjan lentokentälle saavuttuamme 
oli Pekka Vallittu meitä vastassa ja 
siirryimme NIOM:n tiloihin Haslumiin. 

NIOMJIa Työskente lee 28 -30 
henkeä johtaja Arne Hennsten-
Pettersen:n johdolla. Rahoituksen 
hoitavat Suomi, Ruotsi ja Norja 
yhdessä. 

Tutustuminen toimitiloihin aloitettiin 
m ittalaitteita ja -kojeita vai m istavasta 
omasta verstaasta, jossa oli kaikki 
tarvittavat työkalut ja koneet aina 
sorvista hienoelektroniikka laitteisiin. 
Tämä verstas valmistaa kaikki 
NIOMJIa käytet tävät kojeet ja 
mittalaitteet itse, koska vastaa
vanlaisia laitteistoja ei teollisesti 
valmisteta. 

Seuraavaksi siirryimme polymeeri-
kem ian laboratorioon, jossa tutkitaan 
akryylit ja muovit yleensä. Kierrok
sellamme eri tiloissa ja osastoilla 
saimme käsityksen NIOM:n lähes 
rajattomista mahdollisuuksista tutkia 
aineita ja niiden fysikaalis-kemial-
lisia ominaisuuksia. 

Kun tutustumiskierros 
oli suoritettu oli aika 
ryh tyä vars ina iseen 
tehtävään jonka takia 
Norjaan asti oli lähdetty. 

Alkoi Suomen Ham
maslääkäriseuran kou
lutustoimikunnan pro
tetiikan vasruuhenkilön 
(Pekka Vallittu) ja Suo
men Hammastekn ikko Seuran 
koulutustoiminnasta vastaavien 
henkilöiden tapaaminen. Tapaami
sessa pyritt i in luomaan to imin
talinjoja , joiden mukaan tulisi toimia 
jot ta SHS ja SHtS sekä kaikki 

hammasalan koulutus, etenkin 
protetiikan osalta saataisiin palve
lemaan koko hammasalaa tarkoi
tuksenmukaisimmalla tavalla. 

Lisäksi t iedotus eri koulutusta
pah tumis ta pyr i tään saamaan 
aikaisemmin ammattikuntien tietoon. 
Etenkin molemmille ammattikunnille 
tarkoi tetut kou lu tus tapahtumat 
hyvissä ajoin molempien ammatti
kuntien koulutus kalentereihin. 

Tämä edellyttää mm. SHtS ryJtä 
noin kahden vuoden etukäteis 
suunnitelmia, joita ei tähän men
nessä ole ollut vaan koulutus
tapahtumien suunnittelu on ollut noin 
vuoden ennakoituna. 

Pekka Vallittu esittelee elektro
nimikroskooppia Hemmo Kurun
mäelle ja Vesa Valkea/ahdelle. 

Toivottavasti nämä suunnitelmat 
toteutuvat mahdollisimman nopeasti, 
näin kaikki ammattiryhmät, jotka ovat 
protet i ikan kanssa tek imis issä 
saisivat mahdol l isuuden moni 
puolisempiin koulutustilaisuuksiin ja 
näinollen laajempaan näkemykseen 
kokonaivaltaisestaprotetiikasta. 

Ilkka Tuominen 

Lisätietoja NIOM1 ista: 

Pekka Vallittu 
NIOM, P.O.Box 70 
N-1344 Haslum, Norge 
Puh.+47-67-580 100 
Fax. +47-67-591 530 

NIOM'in tutkimuskeskuksen poilymeerikemianosasto. 
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Suomen Hammasteknikkoseuran 
syysluento- ja kokouspäivät 
25.-26.10.1996 Tampereella 

Perjantai 25.10.1996 
Sokoshotelli Tammer 

Lauantai 26.10.1996 
Sokoshotelli Tammer 

klo 09.00 Implanttikurssi (ASTRA) 
HT Olli Saarela 
HTM Hannu Leppäkorpi 
HTM Mikko Kääriäinen 
(max 20 osanottajaa) 

klo 08.50 

klo 09.00 

Syysluentopäivien avaus 
Koulutustoimikunnan pj Vesa Valkealahti 

Tarvitseeko pienyritys 
laatujärjestelmän 
Tekn. Lis. Matti Multimäki 

klo 09.00 SR Postaris/Antaris 
asettelukurssi (IVOCLAR) 

klo 10.00 Hammastarvikeliikkeiden info 
uutuuksia 

i , iÄ a c r\r\ 

klo 16.00 
Hammaslaboratorioliiton info Kahvi / Näyttely 

klo 17.00 EHT-Liitto ry:n liittokokous 
klo 11.15 Värin määritys keramiassa 

EHT, HTM Seppo Kärkkäinen 

klo 19.30 Sauna 
Suomen Hammasteknikkoseura ry 

klo 12.15 

klo 13.00 

Pohjaus/pohjaus - mikä meni pieleen? 
EHT, HTM Hemmo Kurunmäki 

Ruokailu / Näyttely 

Hotellitiedustelut: 
Sokoshotelli Tammer 931 -2626265 

Ilmoittautuminen 
oheisella lomakkeella 10.10.96 mennessä. 

Tiedustelut: SHtS ry 90-2787850 tai HT Vesa 
Valkealahti 90-4554848. 

klo 14.00 

klo 15.00 

klo 16.00 

klo 18.00 

KP/KP asettelusta 
SR-Antans-PE ja SR-Postaris hampaat 

Implanttikokemuksia 
HT Olli Saarinen, ASTRA 

Kuntoutus työkyvyn ylläpitämiseksi 
Silvanto 

SHtS ry:n syyskokous 

Hinnat: Perjantai: ilmoitetaan myöhemmin. 
Lauantai: Jäsenet 480, - , muut 680,-
llmoittautuminen paikanpäällä+30,-. 
Hinta sis. kahvin ja lounaan. 

SHtS ry:n cocktailtilaisuus 

illanvietto, olutfestivaalit ravintola Plevnassa 

Kutsu SHtS ry:n syyskokoukseen 
Suomen Hammasteknikkoseura ry:n syyskokous pidetään lauantaina 26.10.1996 alkaen klo 18.00 

Sokoshotell i Tammerissa Tampereella 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä sellaiset jäsenten esitykset, jotka on sääntöjen 
määräämällä tavalla toimitettu Hallitukselle käsiteltäväksi syyskokouksessa. 

Kokouksen yhteydessä cocktailtilaisuus 

TERVETULOA 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY 
HALLITUS 
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f UTISIA UUTISIA UUTISI 
I 
Petri Vänttinen 
markkinointijohtajaksi 
Oriola Oy Hammasvälineen mark
kinointipäällikkö Petri Vänttinen on 
nimitetty markkinoint i johtajaksi 
1.9.1996 alkaen. 

Lääkintälaitehuolto 
uusiin tiloihin 
Lääk in tä la i tehuo l to T.Kavakka 
muutti heinäkuussa uusiin tiloihin 
osoitteeseen: 

VVavulintie 3, 00210 Helsinki 
p. 09 - 682 4070, f. 09 - 682 40740 

Lääkintälaitehuolto edustaa mm. 
seuraavia merkke jä : S iemens, 
Litema, Satelee, Larioklave, Lysta, 
Bien Air, Ceccato, Metasys ja 
Branson. 

t=Sl i MAALJLJIM LJY 
T R A O I /V G C O IV U L T I rv G 

C O S M O C R Y L , LUXODENT - AKRYYLI- JA POSLIINIH AM PAAT 
D E D E C O HIONTAKUMIT JA -KIVET, KATKAISU LAIKAT 

ULTRAFINE - VALUMATON ALGINAATTI, ABBOT ROBINSON HARJAT 
NTi - KOVAMETALLI- JA TIMANTTIFRESARIT 

SCHUTZ - ALPHAFORM DUPLIKOINTISILIKONI 
HAMMACHER - KIPSIPUUKOT JA -SAKSET, TAIVUTUSPIHDIT 

EDS - OVERDENTURE ATTACHMENT - FLEXI POST 

PUH/FAX 931-211 0299 PL 846 33101 TAMPERE 

OIKOMISHOIDON MATERIAALIT 

921-306 900 

Kutsu 
EHT Liitto ry:n Liittokokoukseen 

Erikoishammasteknikkoliitto ry:n Liittokokous 

pidetään perjantaina 25.10.1996 alkaen klo 17.00 . 

Paikka Sokoshotelli Tammer, Tampere. 

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 8§:ssä mainitut syyskokousasiat. 

Tervetuloa! 
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY 

HALLITUS 

18 3/96 , hammas 
teknikko 

Halutaan ostaa 
parallellometri 

puh. 90 - 4554848 
Vesa Valkealahti 

VASTUUNTUNTOINEN 
h a m m a s t e k n i k k o 

saa töitä 
(Työkokemus suotava) 

Tied. puh: 962-2211 644 

Myytävänä 
EHT vastaanotto ja 

laboratorio 
Pohjois-Suomessa 

Puh: 08-311 3301 

HAMMASTEKNISET ry 
TOIMISTO 

Puh./Fax. 09- 755 7182 
PL 12, 00811 HELSINKI 

TAMPEREEN jäsentoimisto 
Puh. 03 -356 4177 

Riihipellonkatu 7 B 10 
33590 TAMPERE 

Sointu Helenius / jäsenasiat 

Uudentyyppinen rankavalumassa 

Dentaurum Rema Dynamic valumassauutuus on 
y le is rankava lumassa kaikk i in ranka- ja pää l -
levalutöih in. Dynamic voidaan lämmit tää joko 
normaalisti tai nopeasti. Ajansäästö on n. 2 tuntia 
nopeassa lämmityksessä, jossa sylinteri asetetaan 
600 asteiseen uuniin. 

Matala valulämpötila (850 astetta) antaa metallille 
paremmat fysikaaliset ominaisuudet ja vähentää 
oksiidikerroksen muodostumista helpottaen purkamista 
ja työstöä. 

Dynamic soveltuu käytettäväksi sekä silikonien että 
geelien kanssa. Sillä saadaan sileät ja tasaiset 
valupinnat massan hienorakeisuuden ansiosta. Tarkat 
laajenemisarvot erikoislaajennusnesteen avulla. 
Mahdollistaa sekundääriosien ja rangan samanaikaisen 
valun. 

Pakkauskoot: 112X180g, 40 X 500g, laajennusneste 
1000 ml, erikoislaajennusneste 250 ml. 

Lisätietoja Dentalagent Oy p. 09-684 9855 

hammas 3 / 9 6 
teknikko 

SHtS Palvelukortti 
Osoitteen muutos Jäseneksi liittyminen 

Nimi 

Jäsennumero 
(Jos tiedossa, löytyy 
jäsenmaksulomakkeesta) 
Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite 

Syntymäaika 
(Uuden jäsenen) 

Osoite 
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kesäkisat Kuhmossa 2.-3.8.96 
Perinteiset kesäkisat vietettiin ja 
oteltiin luonnonkauniissa Kuhmossa 
elokuun alkupäivinä. Hampaan-
tekijöitä perheineen oli paikalle 
kerääntynyt k i i tet täväst i , lähes 
neljäkymmentä. 

Tuloksia: 

miehet yhteiskilpailu 
1. Petri Anttila 
2. Pekka Juurikko 
3. Vesa Valkealahti 

naiset yhteiskilpailu 
1. Tuula Taivi 
2. Rauni Kurunmäki ja Laura Ukkola 

paraskuntoisin 
1. Sinikka Juurikko 

urheilullisin suoritus 
1. Vesa Valkealahti (suojuoksu) 

ammunta 
1. Kalevi Kasurinen 
2. Jukka Lindqvist 
3. Jukka Vepsäläinen 

Suurkiitokset järjestelyistä Mähösen 
Rekolle, joka oli yhdessä Kuh-
moSki:n kanssa hyvän sään lisäksi 
loihtinut paikalle erikoisen valikoiman 
lajeja ammunnasta puominjuok-
suun. Näytöslajeina mukana olivat 
myös rullasuksiampumahiihto ja 
kanteleensoitto. Kisapäivän päät
teeksi lihakset pehmitettiin 
savusaunan mako is issa 
löylyissä ja karjalaisen pi
topöydän jälkeen vielä kisa-
tansseissa. 

Yllä oik. Kalevi Kasu
rinen näytti kuinka tiy 
laukaus lähtee tek- I 
nikon vakaasta kä
destä. 

Oik. Rönttösiä syntyy 
kipsin kovettamillakin 
sormilla, etualalla 
taiteilevat puheen
johtajat Hemmo Ku
runmäki ja Heikki 
Hiippala. 

Kilpailujatukivat: Plandent Oy, Oriola Oy Hammasväline, DentalAgent Oy, 
Extracon Oy, Dental Minerva Oy ja Astra Tech Oy. 

20 3/96 hammas 
teknikko 

Hyvät proteesihampaat voivat antaa 
uutta elinvoimaa käyttäjälleen ja olla 
fyysisen hyvinvoinnin alkulähde. 

Korkealuokkaisten materiaalien, 
monivärikerrostuksen ja fysiologisen 
muotonsa ansiosta Ivoclar-hampaat 
saavat aikaan elävän ja esteettisen 
lopputuloksen. 

Ivoclar-hampaat täyttävät luonnolliset 
toimintaedellytykset ja siksi niiden 
edut tunnustetaan ja niitä arvostetaan 
maailmanlaajuisesti. 

H a m m a s v ä l i n e O r i o l a o y 



K oulutusta 
LUONNOLLISEN NÄKÖINEN KRUUNU -

HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASTEKNIKON 
HYVÄN YHTEISTYÖN TULOS 

7.-9.11.1996 Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos (KTHO) 

Kurssinpitäjät: 
EHL, HT Kauko Juntunen, Kuopio 
HTM Seppo Kärkkäinen, KTHO p.971-372348, fax. 971-372350 
Kohderyhmä: 
Yleishammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja 
erikoistumiskoulutuksessa olevat hammaslääkärit sekä 
hammasteknikot. Kurssille toivotaan osallistuttavan työpareina. 
Kurssin taso ja luonne: 
C-taso, työ- / luentokurssi 
Kurssin kesto: 
Hammaslääkärit 2 työpäivää (8-9/11) 
Hammasteknikot 3 työpäivää (7-9/11) 
Kurssin tavoite: 
Antaa hammaslääkäreille ja hammasteknikoille tiedot ja taidot 
valmistaa eri ikäisille potilaille luonnollisen näköisiä 
kiintoproteettisia restauraatioita. 
Kurssin ohjelma: 
Ennen kurssin alkua KTHO hammasklinikalta valitaan kolme 
potilasta, joille kruunun valmistamisen arvellaan olevan 
ulkonäöllisesti vaikeaa. Kruunutettavat hampaat preparoidaan 
ja jäljennetään ennen kurssin alkamista ja jäljennökset 
lähetetään kurssille osallistuville hammasteknikoille. 
Hammasteknikot valmistavat kurssilla käytettävät kruunijen 
rungot ennen saapumistaan kurssille. 
1. päivä: (vain hammasteknikot) Fantomtöiden avulla opetellaan 
hampaan luonnollisen värin, muodon ja pintarakenteen 
rekonstruointi. 
2. päivä: Luento hampaan värimuutoksista ikäännyttäessä ja 
preparoinnin merkityksestä kruunun ulkonäölle. Kliininen osuus: 
kruunun rungon sovittaminen preparoidun hampaan päälle sekä 
värin ja karakterisointien määritys. Tekninen osuus: kruunun 
valmistaminen. 
3. päivä: Valmiit työt sovitetaan potilaan suuhun ja tulos 
arvioidaan. Keskustelu ja kurssin päätös. 
Osanottajamäärä: hammaslääkärit 9, hammasteknikot 9. 
Järjestäjä: SHS, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (KTHO) 

ESTÄ PROTEESIN HAJOAMINEN 

Kevät 1997 

Kurssinpitäjät: 
HLT, HT, dos. Pekka Vallittu p. +47 67 580100 
Kohderyhmä: 
Yleishammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja 
erikoistumiskoulutuksessa olevat hammaslääkärit sekä 
hammasteknikot. Kurssille toivotaan osallistuttavan työpareina. 
Kurssin taso ja luonne: 
C-taso, luentokurssi (3 tuntia) 
Kurssin tavoite: 
Muodostaa käsitys purentaelimen proteesiin kohdistamista 
kuormituksista ja materiaaliopillisista seikoista, jotka vaikuttavat 
proteesin vaurioitumiseen. Lisäksi kurssilla annetaan ohjeita, 
joita noudattamalla voidaan lisätä proteesin kestävyyttä. 
Kurssin ohjelma: 
Proteesien vaurioitumisen yleisyys. 
Purentaelimen proteesiin kohdistamat rasitukset. 
Proteesien murtumien tyypilliset piirteet. 
Materiaalin väsyminen. 
Keinoja estää proteesien hajoaminen. 
Järjestäjä: SHS ja SHtS 

KAKSI PAIVAA KE RAMI AA KLIINIKOILLE JA 
TEKNIKOILLE 

7.-8.2.1997 Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos (KTHO) 

Kurssinpitäjät: 
Dr Romuald Hudecek, Uppsala 
HTM Mikko Kääriäinen, Helsinki 
Yhteyshenkilö: Tuula Haaramo p. 90-75905200 
Kohderyhmä: 
Yleishammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja 
erikoistumiskoulutuksessa olevat hammaslääkärit sekä 
hammasteknikot. 
Kurssin taso ja luonne: 
B-taso, luento- ja demonstraatiokurssi 
Kurssin tavoite: 
Vita In-Ceram on menetelmä valmistaa lujia 
alumiinioksidirunkoisia keraamisia rakenteita. Luentokurssin 
tavoitteena on antaa hammaslääkäreille ja hammasteknikoille 
tietoa kliinisistä näkökohdista, jotka liittyvät In-Ceram täytteiden 
ja kruunujen preparointiin, jäljentämiseen ja kiinnittämiseen. 
Demonstraatio-osuudessaesitellään In-Ceram 
valmistustekniikkaa käytännössä: tekniset työvaiheet, 
täytteiden kiinnittäminen ja viimeistely. 
Kurssin ohjelma: 
1. päivä: (7/2) Luentosarja keraamisista täytteistä, kruunuista ja 
silloista kliinikon näkökulmasta. 
2. päivä: (8/2) Vita In-Ceram demonstraatiokurssi 
hammaslääkäreille ja hammasteknikoille. 
Järjestäjä: SHS ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (KTHO) 
yhteistyössä Plandent Oy: n kanssa. 

PAASTA POTILAASI PINTEESTÄ -
ERIKOISKIINNIKKEIDEN VALINTA JA 

KÄYTTÄMINEN 

Kevät 1997 

Kurssinpitäjät: 
EHL Pentti Vilmusenaho, Jyväskylä p. 941-211661 
HT Mika Pietiläinen, Jyväskylä p. 941-619180 
Kohderyhmä: 
Yleishammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja 
erikoistumiskoulutuksessa olevat hammaslääkärit sekä 
hammasteknikot. Kurssille toivotaan osallistuttavan työpareina. 
Kurssin taso ja luonne: 
C-taso, luentokurssi (5 tuntia) 
Kurssin tavoite: 
Erikoiskiinnikkeet ovat tärkeä osa nykyaikaista hammashoitoa, 
jossa proteesin ulkonäöllä on tärkeä merkitys. Kurssin 
tavoitteena on rohkaista hammaslääkäreitä käyttämään 
erikoiskiinnikkeitä. Kurssilla selvitetään käytännönläheisesti 
erikoiskiinnikkeiden valintaan ja käyttämiseen liittyviä seikkoja. 
Kurssin ohjelma: 
Erikoiskiinnikkeiden valinta - miten löydän sen oikean 
kiinnikkeen. 
Kiinnikkeiden asettamat vaatimukset jäännöshampaistolle. 
Kliinisiä ohjeita erikoiskiinnikkeiden käyttämisestä. 
Erikoiskiinnikkeiden käyttäminen hammaslaboratorioissa -
ohjeita teknisen työn onnistumiseksi. 
Järjestäjä: SHS ja SHtS 

SHTS RY:N SYYSLUENTOPAIVAT 
25.-26.10.1996 TAMPEREELLA kts. sivu 17 

HAMMASLÄÄKETIEDE - ODONTOLOGI 97 
28.-29.3.1997 FINLANDIA-TALOLLA 

22 3/96 hammas 
teknikko 

yksinkertaisesti monipuolinen 

P a l a X p r e s s 

yksi akryyli kaikkiin proteesitöihin: 
* koko- ja osaproteesit 
* korjaukset ja pohjaukset 
* rankojen satulat 

PalaXpressin ominaisuuksia: 
* tarkka 
* värinsäpitävä 
* kadmiumiton 
* muotonsasäilyttävä 
* vähän jäännösmonomeria sisältävä 
* jännityksettömyys 
* pysyvä korkeakiilto 

Palajet injektiolaite ja PalaXpress akryyli 
takuuvarmaa proteesityötä. 

Lainaus Das Dentallabor lehdestä 12/94 

PalaXpress on ihanteellinen materiaali 
käytettäessä Palajet injektiolaitetta. 
PalaXpress soveltuu ongelmitta myös 
rankoihin, pohjauksiin ja korjauksiin. 

D E N T A L A G E N T O Y 

Kulosaaren puistotie 50 
00570 HELSINKI 

90-684 9855 



TRIAD lusikka-
materiaali-ja sinulla 
on kaikki neljä ässää 
kädessäsi! 
Heti käyttövalmista 

*J Läpikuultavaa, minimaalisen tahmeaa 

4 Ilman metyylimetakrylaattia 
i*-L_ 

+] Kovaa, muttei haurasta 

• i 

Todetkaa itse! Tilaan veloituksetta 
kokeilupakkauksen valokovetteista 
Triad lusikkamateriaalia. 

Haluan kokeilupakkauksen 
Triad lusikkamateriaalia! 

Hammaslaboratorion 

Nimi: 

Osoite: 

Älä unohda lähettäjää 
Lähetä oheinen 
tilauskuponki osoitteella: 

Plandent oy 
Asentajankatu 6 •00810 Helsinki 
Puh. (09) 7 5 9 0 5 2 0 0 

DeT rey 


