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Pääkirjoitus

H

ammasteknikkokoulutuksen tila ja tulevaisuus puhuttavat varmasti
vielä pitkään ja herättävät kysymyksiä kentällä. Nyt avoinna oleviin
kysymyksiin on saatu vastauksia ja vaikka tällä hetkellä näyttääkin
siltä, että se päivä paistaa sinne hammastekniseenkin risukasaan,
on paljon asioita vielä avoinna. Yksi asia on kuitenkin varmaa,
koulutus ei tule jatkumaan Metropoliassa. Nyt syksyllä aloittanut kurssi on
viimeinen kurssi, joka valmistuu kyseisestä opinahjosta.
Metropolian hammastekniikkalinjan opettajille toivotan voimia ja jaksamista kyseisen urakan loppuunsaattamisessa. En haluaisi kokea sitä samaa
tilannetta johon olette Metropolian tekemien päätösten ja toimien johdosta joutuneet. Oppilaitos, joka ei arvosta oppilaitaan ja opettajiaan, ei ole
oppilaitos.
Metropolia on muodostunut silmissäni mammuttimaiseksi hirviöksi, jonka
tärkeimpänä tehtävänä ei ole kouluttaminen työelämän tarpeisiin. Metropolian johdon tärkein tehtävä on leikkiä yritystä ja yrittäjiä. Puhtaasti julkisen
rahoituksen turvin oman tuloksensa tekevä organisaatio on yrityksen irvikuva, ei oikea yritys. Tervetuloa oikean yrittämisen pariin. Yrittäjä taistelee
toimeentulostaan itseään jatkuvasti kehittämällä ja pitämällä huolta asiakkaistaan sekä tarjoamalla palveluita, joilla on kysyntää. Näitä määreitä ei
voi hyvällä tahdollakaan soveltaa Metropoliaan, päinvastoin. On aika nostaa
hammastekninen itsetunto sille kuuluvalle tasolle.
Hammastekniikka ansaitsee parempaa kuin Metropolian. Metropolia ei
ansaitse hammastekniikkaa.
Haluaisin kiittää lehdessä olevien artikkelien kirjoittajia, hammaslääkäreitä
ja Hammaslääkärilehteä, joka toimitti aineiston purentakiskoartikkeliin.
Tulevaisuudessa saamme varmasti lukea myös omin hammasteknisin voimin
kirjoitettuja artikkeleita useammin ja uusin voimin. Meillä on nyt kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen parikymmentä kisälliä, jotka varmasti
palavat halusta jakaa tietoansa ja osaamistansa myös Hammasteknikko
-lehden sivuilla.
Juttuja odotellessa oikein hyvää myöhäissyksyä.
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Hammasteknikoiden koulutus
suurten muutosten myllerryksessä
Hammasteknikoiden koulutuksen ylle laskeutui
21.5.2013 synkkä pilvi.
Metropolia Oy:n hallitus teki
alustavan päätöksen, ettei
se hae Opetus – ja kulttuuriministeriöltä koulutusvastuuta 1.1.2014 lähtien.
Perusteluina Metropolia Oy:
n hallitus esitti 21.5.2013,
ettei hammasteknikoiden
koulutus kuulu AMK- asteelle. Toinen peruste oli, ettei
hammasteknikkokoulutuksella ole vahvoja yhteistyöeikä synergiaetuja muiden
koulutusten kanssa. Kolmas
perustelu oli, että hammasteknikoiden koulutus on
kallista.

K

oulutuksemme lopettamisen perusteluissa esim. AMK-asteelle
kuulumattomuus ja sen määrittely
kuuluu Opetus – ja kulttuuriministeriölle. Ministeriön määritelmien mukaan hammasteknikoiden koulutus
kuuluu yksiselitteisesti AMK-asteelle. Hammasteknikoiden koulutuksen
synergia- sekä yhteistyön osalta Metropolia Oy: n hallitus on tarkastellut
yhteistyötä ainoastaan Metropolian
muiden, omien koulutusohjelmiensa
välillä. Yhteistyö muihin korkeakouluihin tai ulkopuoliseen maailmaan
on jätetty arvosteluissa täysin huomiotta, outo tulkinta kansainvälistyvässä maailmassa. Hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden
koulutuksen välinen yhteistyö, maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen
oppimisympäristö ei ole Metropolian
perusteluissa edes mainitsemisen
arvoinen asia. Hammasteknikoiden
koulutuksen kalleus on asia joka on


ja pysyy. Tarkkuuskäsityöammatin
kouluttaminen ei onnistu suurissa
luentosaleissa. Mikäli asianmukaista koulutusta annetaan, tulee sen
tulevaisuudessakin tapahtua pienissä ryhmissä, joissa ohjaavalla opettajalla on riittävästi aikaa jokaisen
opiskelijan ohjaamiseen.

rä tulee putoamaan yli 40 % vuoteen
2037 mennessä, mikäli opiskelijoiden sisäänotettavaa määrää ei huomattavasti nosteta. Mikäli opiskelijoiden sisäänotossa tulee taukoja,
poistuma lisääntyy. Jokainen vuosi,
jolloin hammasteknikkokurssia ei
aloiteta, lisää laskennallisesti 2037
poistumaa noin 2.5 %.

Metropolia Oy:n hallitus on syksyllä 20.9.2013 tehnyt lopullisen
päätöksensä, se ei hae koulutusvastuuta hammasteknikoiden koulutuksen osalta. Hammasteknikoiden
koulutus Helsingissä loppuu, viimeiset opiskelijat ovat jo opiskelemassa
Ruskeasuolla Metropolian tiloissa.
Perusteeksi hammasteknikoiden
koulutuksen lopettamiselle on ilmoitettu taloudellisesti kallis koulutus.

Metropolia-ammattikorkeakoulun
pikainen päätös, joka on ammattikunnalle tullut täytenä yllätyksenä
tuntuu tavattoman vastuuttomalta
toiminnalta. Tietoja on jouduttu yksi
kerrallaan etsimään, varmistamaan
ja pohtimaan, että mihin mikäkin
päätös perustuu. Lisätietoja on pyritty hakemaan Opetus – ja kulttuuriministeriöstä, Sosiaali- ja terveysministeriöstä, sekä lukuisista viranomaistahoista. Pääosin vastauksia
ei ole vieläkään saatu.

Turun ammattikorkeakoulu on
ilmaissut halukkuutensa kouluttaa hammasteknikoita. Hammasteknikoiden koulutus on tarkoitus
toteuttaa Turussakin yhteistyössä
hammaslääkäreiden koulutuksen
kanssa. Hammasteknikoiden koulutuksen ensimmäiset opiskelijoiden
sisäänotot alkavat Turussa tiettävästi vasta syksyllä 2017.
Hammasteknikoiden koulutuksen
muutoksista päättää Opetus – ja
kulttuuriministeriö. Mikäli ministeriö hyväksyy Metropolian ja Turun
AMK:n hakemukset, koulutusvastuu
siirtyy Turun ammattikorkeakoululle. Uudet koulutusvastuut astuvat
voimaan 1.1.2014, vuodenvaihteeseen mennessä asiasta saataneen
lisätietoa.
Ammattikuntamme tehtävänä on
viestiä Opetus– ja kulttuuriministeriöön, että opiskelijoiden sisäänottojen tulee jatkua tauotta. Viime vuosien riittämättömät sisäänotot ovat
saaneet aikaan tilanteen, jossa laillistettujen hammasteknikoiden mää-

Pika-aikataululla tapahtunut
hammasteknikoiden koulutuksen
lopettaminen Helsingissä asettaa
hammasteknisen alan ja ennen
kaikkea Opetus– ja kulttuuriministeriön hankalaan tilanteeseen. Koulutuksen siirto ja suuret muutokset
vaativat aina jopa vuosien valmistelutyön. Nyt hammasteknikoiden
koulutuksen muutokset, selvitykset
ja päätökset joudutaan tekemään
muutaman kuukauden aikana. Kiire on aina erittäin huono yhteistyökumppani. Olkoon kyse koulutuksen
suurista muutoksista tai hampaiden
fyysisestä tekemisestä, kiire aikaansaa lisää murehdittavaa. Täydellisesti paitsioon on jäänyt mm. kokonaistarkastelu hammasteknisessä
koulutuksessa laajemmalti. Hammasteknisiä luentoja sekä muita
oppitunteja voitaisiin pitää samanaikaisesti teknikoille ja laboranteille.
Tällainen toimintamalli purettiin vuosia sitten kun yhteiskunnan päättäjät hajauttivat hammasteknikoiden
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ja hammaslaboranttien koulutukset
fyysisesti erilleen. Tämän kaltaisella yhteistyöllä saataisiin niitä paljon
kaivattuja säästöjä, ettei esim. hammasteknikkojen koulutusta tarvitsisi
lakkauttaa.
Kun koulutuksessa tapahtuu suuria muutoksia tulisi kokonaisuutta
tarkastella ja valmistella huolellisesti. Toivottavasti tässä farssimaisessa hammasteknikkojen ”koulutusuudistuksessa” järjenääni lopulta
voittaa.
Uusimmat tiedot ja koko historian
hammasteknikkojen koulutusmuutoksista löydät www.hammasteknikko.fi/uutiset .

Ilkka Tuominen
Metropolia AMK neuvottelukunnan
puheenjohtaja

Tiesithän, että suomalaisen hammastekniikan
koulutuksen taso on kovaa valuuttaa maailmalla
Hammasteknikko (AMK) asettuu kahdeksan portaisessa EQF järjestelmässä tasolle 6.
Lisäksi suomalainen hammasteknikko koulutetaan maailmanlaajuisestikin katsoen
ainutlaatuisessa oppimisympäristössä.
Hammaslaborantti sijoittuu EQF tasolle 4, joka usein vastaa, tai jopa ylittää useamman
maan hammasteknikon koulutuksen tason.
Mikä on EQF?
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) Viitekehyksessä Suomen
kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet
jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle.
Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys rakentuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen
(EQF) pohjalle.
Suomalaiset tutkinnot sijoittuvat esityksen mukaan seuraaville kansallisen viitekehyksen vaativuustasoille:
• perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen tasolle 3
• ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä vaativuustasolle 4
• ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot tasolle 4
• erikoisammattitutkinnot tasolle 5
• ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6
• ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7
• yliopistojen tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot, esim. lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tut		
kinto tasolle 8
Lue lisää Opetushallituksen sivuilta:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehykset
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 Teppo Kariluoto

Lyhyt oppimäärä lyhenteistä,
pitkä lista titteleistä
Theodor Teknikko LDT, RDT, CDT
Lars Lääkäri DDS, PhD, DBA, MAGD, FAAPD, FICD
Lyhenteet ovat käteviä etenkin kun kyseessä ovat tittelit, mutta lyhenteitä käytettäessä on väärinkäsitysten vaara aina olemassa.
Samoja kirjainyhdistelmiä löytyy aina useammalle asialle ja aiheelle.
Ohje lyhenteistä kulkee karkeasti näin: jos
voit sen kirjoittaa myös kokonaan, kirjoita.
Lyhenteiden ongelmallisuutta eivät myöskään vähennä eri maiden vakiintuneet ja
vakiintumattomat käytännöt.
Kansallisten ammattinimikkeiden käyttöä
valvovat kyseisen valtion viranomaiset.
Esimerkiksi Suomessa Valvira valvoo nimikesuojattua hammasteknikon ammattinimikettä.

DT = Dental Technician, Dental Technologists
LDT = Lisenced Dental Technician (Vähän käytetty)
RDT = Registered Dental Technician (Kanada, IsoBritannia)
CDT = Clinical Dental Technician (Kanada, Iso-Britannia, Australia)
CDT = Certified Dental Technician (USA: NBC eli National Board for Certification in Dental Laboratory
Technology)

M

AGD = Academy of General Dentistry
FAGD = The Academy of General Dentistry Fellowship
(AGD Fellowship)
ICD = The International College of Dentists

utta mitä sitten todennäköisimmin tarkoitetaan näiden internetistä löytyneiden esimerkkihenkilöiden
lyhenteillä? (henkilöiden nimet on muutettu)
Theodor Teknikko LDT, RDT, CDT.
Lars Lääkäri DDS, PhD, DBA, MAGD, FAAPD, FICD


DDS = Doctor of Dental Surgery
PhD = Doctor of Philosophy
DBA = Doctor of Business Administration
MAGD = The Academy of General Dentistry Mastership
(AGD Mastership)
FAAPD = Fellow of the American Academy of Pediatric
Dentistry
FICD = Fellow of the International College of Dentists
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Hammasteknikon lyhenne on selkeä DT, mutta mitä
lyhennettä voisi käyttää suomalaisesta, laillistetusta
hammasteknikosta?
Laillistetulla olisi enemmän arvoa kuin rekisteröidyllä
tai sertifioidulla. Kotimaisten kielten keskus suositteli
lisäämään sulkuihin sanan laillistettu.
Esimerkiksi: DT(Lisenced) tai DT(Licenced) jota käytetään esimerkiksi Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Australiassa.
Valvira käyttää lisenced -sanan suhteen Iso-Britannian mallia, kahdella c-kirjaimella kirjoitettua, Licenced
health care professional = laillistettu terveydenhuollon
ammattihenkilö.

Joten LDT saattaisi olla lähimpänä suomalaisen laillistetun hammasteknikon lyhennettä?
Amerikka on tunnetusti lyhenteiden luvattu maa. American Dental Association (ADA) on julkaissut päätähuimaavan laajan, 52-sivuisen teoksen lyhenteistä.
Tämän lyhenneluettelon ja paljon muuta löydät helposti www.hammasteknikko.fi sivustolta, ”Hammasalan
sanastot” -osiosta. Sinne on kerätty ja kerätään jatkossa
lisää linkkejä kotimaisiin ja ulkomaisiin sanastoihin ja
lyhenneluetteloihin, joiden avulla myös mystiset kirjainyhdistelmätkin saattavat aueta.

Hammasteknikkokoulutuksen
Aika 5.10.2013
Paikka: Plandent Oy, Helsinki
tilannekatsaus
H

ammasteknisen alan järjestöt-, liitot- ja koulutusorganisaatiot kokoontuivat 5.10.2013 käymään läpi
hammasteknikkokoulutuksen viimeisimpiä kuulumisia.
Koolle kutsujana oli Suomen Hammasteknikkoseuran
puheenjohtaja Ilkka Tuominen. Paikalla olivat kaikki alan
organisaatiot, vain Hammasteknikkomestarien edustaja
puuttui, aikataulullisista syistä, paikalta.
Kiitos Plandent Oy:lle kokoustiloista ja lounaasta.
Kiitos myös Ari Uroselle ja Leena Fredrikssonille, jotka
uhrasivat lauantai-päivänsä yhteisen asian puolesta. Ari
Uronen välitti myös Plandent Oy:n huolen hammasteknikkokoulutuksen tulevaisuudesta, asiasta joka koskettaa myös hammasteknisen alan tarvikemyyntiliikkeitä.
Tilaisuudessa läpikäydyt asiat on luettavissa tämän
lehden sivuilta, puheenjohtajan palstalta.

Erikoishammasteknikkoliitto ry
Ilkka Garaisi
Tapani Korkeala

Palaveriin osallistui yhteensä 15 henkilöä:
Suomen hammasteknikkoseura ry
Ilkka Tuominen
Anders Wollsten
Teppo Kariluoto
Juha Pentikäinen

Ammattiliitto Pro
Satu Koskela
Tanja Luukkanen
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Hammaslaboratorioliitto
Henry Salmelainen
Markku Annaniemi
Metropolia AMK
Jarno Niskanen
Stadin Ammattiopisto
Eero Martin
Anne Rummukainen
Juha-Pekka Marjoranta

Pasi Alander
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Purentakiskot

Suomen Hammaslääkärilehti 12/2007
 Marjaana Kuttila
 Yrsa le Bell

Purentaelimen toimintahäiriön (temporomandibular disorders,
TMD) tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten
ja puremalihasten kipu, rajoittunut suun avaus ja alaleuan
liikehäiriöt. Purentaelimen toimintahäiriöiden hoidossa
purentakisko on hyvä, reversiibeli hoitomuoto. Myös uusimmat,
satunnaistetut ja kontrolloidut sokkotutkimukset tukevat tätä
käsitystä. Yleisintä kiskotyyppiä, stabilisaatiokiskoa, voidaan
suositella sekä lihas- että nivelperäisistä vaivoista kärsivien
potilaiden hoidoksi. Onnistunut purentakiskohoito vaatii
tarkan diagnoosin, laadukkaasti viimeistellyn purentakiskon ja
säännöllisen hoidon seurannan. Purentakiskohoito aloittaa usein
hoitokokonaisuuden, jossa kiskon käyttöä seuraa tarvittaessa
purennan tasapainotushionta tai purennan kuntoutus esimerkiksi
proteettisesti. Mikäli purentakiskohoito ei tuota tulosta noin
1–2 kuukauden kuluessa, on syytä tarkistaa diagnoosi ja lähettää
potilas lisätutkimuksiin. Potilas saattaa myös tarvita muiden
lääketieteen erikoisalojen konsultaatioita niiden sairauksien
poissulkemiseksi, joiden oireet muistuttavat purentaelimen
toimintahäiriötä.
Johdanto
Ensimmäinen tapausselostus purentakiskolla hoidetusta potilaasta
löytyy kirjallisuudesta 1880-luvulta (1). 1930-luvulla korvalääkäri
James Costen havaitsi hampaiden
väliin asetetun levyn poistavan leukanivelperäisiä korva- ja poskiontelooireita. Costenin teorian mukaan
levy vähensi nivelpäiden aiheuttamaa painetta korvan rakenteisiin,
tuba Eustachiaan (korvatorveen) ja
nervus auriculotemporalikseen (korva-ohimohermoon) (2). Vaikka Costenin teoria on näiltä osin kumottu,
ja vaikka purentakiskon vaikutustapoja ei vieläkään yksiselitteisesti
tunneta, purentakiskolla hoidetaan
lihas- ja nivelperäistä purentaelimen
toimintahäiriötä sekä siihen liittyvää
kasvosärkyä. Lisäksi purentakiskolla
suojataan hampaistoa bruksismin
aiheuttamalta kulumiselta. Vuonna 1999 ilmestyneen tutkimuksen
mukaan purentakiskoja valmistettiin
Ruotsissa 30 000–40 000 vuodessa
(3). Suomesta ei ole julkaistu vastaa3/2013

vaa tilastoa, mutta purentakiskojen
tarve on meilläkin kohtalaisen suuri,
sillä suomalaisesta aikuisväestöstä
peräti 7–9 % on todettu olevan purentafysiologisen hoidon tarpeessa
(4). Dysfunktio-oireista kärsivistä potilaista noin 70–90 % saa helpotusta
tai tulee täysin oireettomiksi purentakiskohoidon avulla (5). Purentakisko
saattaa yksinäänkin riittää potilaan
hoidoksi, mutta usein kiskohoito
yhdistetään muihin hoitomuotoihin
kuten purentalihasten liikeharjoituksiin, lääkehoitoon akuutissa vaiheessa, purennan tasapainotushiontaan
tai muunlaiseen purennan kuntoutukseen proteettisesti tai ortodonttisesti. Purentafysiologisesta hoidosta
huolimatta 6– 10 % potilaista voi
jäädä kroonisiksi kipupotilaiksi (6).
Heillä taustalla voivat olla mm. leukanivelen vaikeat kudosvauriot, jolloin jatkohoitona joskus harkitaan
esimerkiksi leukanivelkirurgiaa.

Purentakiskohoito tutkimusten
valossa
Lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa
on todettu purentakiskon suotuisa
vaikutus purentaelimen toimintahäiriön oireisiin (5, 7). Kuitenkin
viimeaikaisten systemaattisten
kirjallisuuskatsausten mukaan purentakiskojen vaikuttavuudesta on
suhteellisen vähän näyttöä ja hyvin
tehtyjä tutkimuksia tarvitaan lisää
(8–10).
Uusimmat satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset ovat osoittaneet stabilisaatiokiskojen hyödyn
potilaiden hoidossa. Vuonna 1998
Ekberg työryhmineen julkaisi tutkimustulokset nivelperäisen purentaelimen toimintahäiriön hoidosta
stabilisaatio- ja kontrollikiskolla.
Heidän mukaansa potilaan subjektiiviset oireet vähenivät enemmän
stabilisaatiokiskoa kuin kontrollikiskoa käyttäneillä potilailla kymmenen
viikon, 6 ja 12 kuukauden yökäytön
jälkeen (11, 12). Heidän tutkimuk

sessaan kontrollikiskona käytettiin
palatinaalista kiskoa, joka ei yltänyt
okklusaalipinnoille.
Vuonna 2003 Ekbergin työryhmä
julkaisi samansuuntaiset tutkimustulokset myös purentaelimen
lihasperäisistä vaivoista kärsivillä
potilailla (13, 14). Yhteenvetona
tutkimuksistaan he suosittelivat stabilisaatiokiskon käyttöä sekä lihasettä nivelperäistä TMD:stä kärsivillä
potilailla. Heidän tuloksensa poikkesivat v. 1994 julkaistusta paljon
referoidusta, satunnaistetusta, kontrolloidussa tutkimuksesta, jossa Dao
työryhmineen ei saanut merkittävää
eroa vastaavien kiskoryhmien välille
(15). Daon tutkimusmenetelmät ja
-aineisto erosivat kuitenkin Ekbergin käyttämästä. Tutkimuspotilaat
rekrytoitiin lehti-ilmoituksella, eikä
potilailla ollut kovinkaan paljon oireita. Purentakiskoa käytettiin hoitoryhmässä 10 viikon ajan ympäri
vuorokauden, mitä Pohjoismaissa
ei yleensä suositella.
Suomalaisessa satunnaistetussa,
kontrolloidussa sokkotutkimuksessa
toissijaisesta korvakivusta kärsivillä
tutkittavilla tutkimustulokset olivat
samansuuntaiset Ekbergin työryhmän kanssa: Toissijainen korvakipu,
jota arvioitiin janamittarin eli VAS:
in (visual analoque scale) avulla,
väheni stabilisaatiokiskoryhmällä
merkitsevästi (16).
Kontrolliryhmällä ei kuitenkaan todettu eroa 10 viikon seuranta-aikana
(16). Samalla myös purentafysiologinen akuutti hoidontarve (tutkijan
objektiivinen arvio) väheni tilastollisesti merkitsevästi useammalla
stabilisaatiokiskolla hoidetuista verrattuna kontrollikiskolla hoidettujen
ryhmään (16).
Purentakiskohoitoa on verrattu
myös muihin TMD:n hoitomuotoihin kuten akupunktioon, liikeharjoituksiin, informaatioon tai biofeedback-hoitoon – purentakiskohoito
on yleensä ollut yhtä tehokas kuin
muut hoitomuodot (21, 22). Kuitenkin v. 2003 Wahlund työryhmineen
totesi kontrolloidussa tutkimuksessa
purentakiskohoidon yhdistettynä lyhyeen potilasinformaatioon olevan
selvästi tehokkaampi hoitomuoto
kuin pelkän potilasinformaation
tai rentoutushoidon ja potilasinfor10

maation yhdessä. He raportoivat
purentakiskohoidolla yhdistettynä
potilasinformaatioon kivun vähentyneen vähintään puolella alkuperäisestä tilanteesta – noin 60 %:lla
nuorista verrattuna 23 ja 32 %:iin
muissa ryhmissä (23). Myös kiskojen
purentapintamateriaali on kiinnostanut tutkijoita viime aikoina. Ruotsalaiset ovat verranneet pehmeä- ja
kovapintaisia stabilisaatiokiskoja ja
suosittelevat kovapintaista purentakiskoa, koska se on tehokkaampi ja
kestävämpi käytössä kuin pehmeäpintainen kisko (24–26).
Purentakiskon
vaikutusmekanismit
Purentakiskon vaikutusmekanismia
ei edelleenkään tunneta tarkkaan.
Yleinen selitysmalli on ylä- ja alaleuan hampaiden kosketussuhteiden
muutos niin, että häiritsevät interferenssit eliminoituvat (27). Purentakisko muuttaa nivelpäiden asemaa
nivelkuopassa ja vaikuttaa leukojen
keskinäiseen asentosuhteeseen.
Purentakisko vaikuttaa myös neuromuskulaarisella tasolla biofeedbackmekanismilla (28). Stabilisaatiokisko lisää purentakorkeutta ja
vähentää lihasaktiviteettia, jolloin
lihasperäinen kipu kasvojen alueella
vähenee (29). Lisäksi se vähentää
leukanivelen rasitusta hampaita
yhteen purtaessa. Kiskon käytön
yhteydessä potilas tulee myös tietoiseksi parafunktioistaan (esim. kielen
aktiviteetista) ja refleksinomaisista
tavoistaan (esim. hampaiden tiukka
yhteen pureminen) sekä oppii paremmin välttämään niitä. Kaikella
potilaan saamalla hoidolla on todettu olevan myös lumevaikutusta

n. 40–50 % hoitotuloksesta, mikä
on todettavissa myös kiskohoidossa
(30, 31).
Purentakiskohoidosta on usein
hyötyä paikallisessa lihassäryssä
ja/tai nivelkivussa. Tämä hyöty saavutetaan mahdollisesti sillä, että
hampaiden tiukka yhteen pureminen vähenee kiskohoidon avulla.
Vaikka aikaisemmin purentakiskon
käytön on ajateltu vähentävän hampaiden tiukkaa yhteen puremista tai
narskuttelua, Raphael työryhmineen
julkaisi v. 2003 satunnaistetun kontrolloidun sokkotutkimuksen, jossa
bruksismin määrä ja vaikeusaste
eivät vaikuttaneet stabilisaatiokiskon hoitotulokseen (32). He totesivat kuitenkin stabilisaatiokiskon
vähentävän kasvosärkyä merkitsevästi enemmän kuin kontrollikiskon
lihasperäisestä TMD: stä kärsivillä
potilailla kuuden viikon seurantaaikana.
Purentakiskohoidon tavoitteet,
indikaatiot ja kontraindikaatiot
Kiskohoidon tavoitteita ovat kivun
poistaminen, rasituksen vähentäminen ja purentaelimen toiminnan
palauttaminen. Pyrkimyksenä on
yksilöllinen purentafysiologinen
suunnittelu ja hoito (33). Lievissä
tapauksissa informaatio ja kotihoitoohjeet tai muut purentafysiologiset
hoitomuodot, kuten alaleuan rentoutus- ja liikeharjoitukset yhdistettynä,
esimerkiksi tulehduskipulääkkeisiin,
saattavat riittää hoidoksi ilman purentakiskoakin. Ennen purentakiskohoidon aloittamista potilasta tulee informoida diagnoosista, hoidon
ennusteesta ja hoitovaihtoehdoista
sekä yleisesti purentakiskohoidon

Kuva 1. Stabilisaatiokisko
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hyvistä hoitotuloksista. Tarkka lähtötilanteen kirjaaminen helpottaa
hoidon seurantaa.
Stabilisaatiokisko (kuva 1) on tavallisimmin käytetty ei-ohjaava purentakisko. Sen käyttöindikaatioita
ovat lihas- ja/tai nivelperäinen purentaelimen toimintahäiriö, yöbruksismi ja erilaiset parafunktiot. Se sopii myös jännityspäänsäryn tai toissijaisen korvakivun hoidoksi, mikäli
potilaalla on samanaikaisesti TMD:
hen viittaavia kliinisiä löydöksiä.
Stabilisaatiokiskon avulla hampaisto voidaan suojata yöaikaisen narskuttelun tai voimakkaan hampaiden
yhteenpuremisen aiheuttamilta liian suurilta purentavoimilta. Lisäksi
stabilisaatiokisko suojaa limakalvoja
ja parodontaalisesti vaurioituneita
hampaita. Purentakisko sopii myös
preproteettiseksi apuvälineeksi, esimerkiksi ennen puuttuvien alaleuan
takahampaiden korvaamista oikean
nivelaseman löytämiseksi. Purentakiskon käyttöindikaatio on myös korotuskisko, jolla voidaan hakea uutta
toimivaa purentakorkeutta huomattavan madaltuneessa purennassa.
Korotuskiskon avulla purentaa totutetaan uuteen purentakorkeuteen
ennen lopullisen proteettisen ratkaisun valmis-tamista. Purentakiskoa
voidaan käyttää myös ortodonttisen
hoidon retentiovaiheessa postortodonttisena ylläpitokojeena. Purentakiskohoidolla ei ole merkittäviä
kontraindikaatioita.
Harvinaisempi stabilisaatiokiskon
muunnos on Shore-levy, jossa suulaki on akryyliä (1, 34). Sen käyttöindikaatioina on akryylisen suulaen
avulla rauhoittaa kielen toimintaa,
jolloin osalla potilaista myös burning
mouth -oireet lievittyvät. Shore-levyä
voidaan käyttää myös avopurennan
korjauksen jälkihoidoksi varsinkin
purennan tasapainotushionnalla
korjatuilla potilailla, mikäli kieli pyrkii
hoidon jälkeen avaamaan purentaa
(1).
Relaksaatiokisko on yläleukaa valmistettava, ei-ohjaava kisko (kuva
2). Relaksaatiokiskossa ala- ja yläleuan hampaiden väliset kontaktit
ovat vain kulma- ja etuhammasalueella. Kontrolloituja hoitotutkimuksia
relaksaatiokiskon vaikuttavuudesta
on vain muutamia, mutta kiskon on
3/2013

Kuva 2. Relaksaatiokisko

Kuva 3. Relax®-kisko (Kuva julkaistu professori Nilnerin luvalla.)

arveltu sopivan erityisen hyvin laukaisemaan purentalihasten jännitystiloja esimerkiksi trismuksessa (35–
37). Relaksaatiokiskon hoitovaste
perustuu ilmeisesti mm. sille, että
taka-alueen kontaktien puuttuessa
kiskosta nivelpäät ohjautuvat nivelkuopan pohjaan ja interferenssien
väistötarve poistuu (27).
Relaksaatiokiskon hoitovasteeseen vaikuttaa myös se, että kiskoa
käyttäessään potilas puristaa hampaita kiskoa vasten pienemmällä
voimalla kuin stabilisaatiokiskoa
käyttäessä. Monet kokeneet kliinikot
suosivat relaksaatiokiskoa hoidon

alkuvaiheessa sen rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi. Rakenne voi
vaihdella vain etualueen peittävästä
korotuslevystä stabilisaatiokiskoon,
josta sivu- ja taka-alueen kontaktit
on eliminoitu (28). Relaksaatiokiskoa ei tule käyttää ympäri vuorokauden pitkiä aikoja takahampaiden
elongoitumisen ja/tai etuhampaiden
intrudoitumisen riskin vuoksi.
Hiljattain käyttöön otettu, professori Maria Nilnerin työryhmän kehittämä ja Malmön ja Turun hammaslääketieteen laitosten yhteistyönä
testattu relaksaatiokiskon muunnos,
Relax®, on esivalmistettu, kovapin11

tainen kisko (kuva 3) (38). Se peittää
inkisaalikärjet kulmahampaasta kulmahampaaseen ja ulottuu suulaen
päälle noin 1 cm verran ienrajasta.
Kisko on pinnaltaan tasainen, ja purentataso, artikulaatio ja okkluusio
toimivat kuten muissakin relaksaatiokiskoissa. Kisko voidaan valmistaa vastaanotolla ilman laboratoriovaiheita lisäämällä esivalmistetun
kiskon sisälle polyvinyylisiloksaanimassaa, ja sovittamalla se potilaalle
toimivaksi sekä nivelasemaan että
artikulaatioliikkeisiin. Satunnaistetun sokkotutkimuksen lyhytaikaisseurannassa (10 viikkoa) Relax-kisko osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin
stabilisaatiokisko (38).
Viime vuosina markkinoille on
tullut pieni, esivalmistettu, kahta
keskimmäistä inkisiiviä peittävä ns.
NTI (Nociceptive Trigeminal Inhibition) -kisko. Kisko kiellettiin v. 2004
Ruotsissa hengenvaarallisen aspiraatioriskin vuoksi, mutta sitä käytetään suhteellisen paljon Norjassa,
Tanskassa ja Amerikassa. Hiljattain
julkaistun kontrolloidun norjalaistutkimuksen mukaan NTIkisko oli yhtä
tehokas TMD-oireiden hoidossa kuin
stabilisaatiokisko kolmen kuukauden seurannassa (39).
Anteriorisen repositiokiskon (Farrar-kisko) tarkoitus on ohjata alaleuka terapeuttiseen asemaan, jossa
leukanivelen välilevy on paikoillaan
eikä naksu (kuva 4). Anteriorista
repositiokiskoa käytetään nykyään
harvoin, ja sen pääasiallinen käyttöaihe on kivulias, palautuva diskusdislokaatio, johon liittyy suunavausvaikeuksia (40).
Lyhytaikaisesti sitä voidaan käyttää
vaikeissa leukanivelen artriittitapauksissa (27, 40). Pitkäaikaiset
tutkimukset ovat osoittaneet, ettei
ohjaavasta kiskosta ole niin paljon
apua kuin aikaisemmin ajateltiin
(41). Lisäksi jatkuva anteriorisen kiskon käyttö voi aiheuttaa taka-alueen
avopurennan (41).
Purentakiskon jäljennöksen ja
purentaindeksin ottaminen vastaanotolla
Stabilisaatiokisko valmistetaan mieluiten yläleukaan peittämään yläleuan hampaiden okklusaalipinnat niin,
12

Kuva 4. Anteriorinen repositiokisko

että vastaleuan kaikilla kantavilla
kuspeilla on kontakti kiskoon. Progeniatapauksissa kisko valmistetaan
alaleukaan. Ennen stabilisaatiokiskon jäljennöksen ottamista huomattavat purennalliset interferenssit
tulisi poistaa alustavalla purennan
hionnalla. Muuten kiskosta voi tulla
liian paksu ja kömpelö, mikä hankaloittaa sen käyttöä.
Purentakiskon jäljennös otetaan
alginaatti- tai kumipastajäljennösaineella (kuva 5). Hyvä alginaattijäljennös on riittävä, kunhan se säilytetään kosteassa ja viileässä ja
valetaan laboratoriossa mahdollisimman pian jäljentämisestä. Kumipastajäljennös säilyy useita päiviä
muuttumattomana. Jäljennöslusikkana voidaan käyttää mm. rei’itettyä
standardilusikkaa. Rei’ittämättömät
lusikat tulee liimata kumipastoja
käytettäessä ennen jäljentämistä (liiman kuivumisaika 5 min). Viimeisen
vuoden aikana markkinoille on tullut
kertakäyttöinen, muotoiltu, teippipohjainen kumipastalle tarkoitettu
kertakäyttöjäljennöslusikka, jota on
saatavissa kolmea kokoa ja joka on
hinnaltaan edullinen.
Purentakiskon jäljennöstä otettaessa nielu voidaan puuduttaa
jäljentämisen helpottamiseksi kurlausliuoksella (lidokaini hydrokloridi 5mg/ml) tai yökkäystä voidaan
estää ripottelemalla pieni määrä
suolaa kielen päälle. Jäljennettä-

essä potilaan tulee olla mielellään
pystyasennossa ja hampaiden pinnoille sivellään sormella alginaattia
ilmakuplien välttämiseksi. Jäljennöslusikka viedään tasaisella liikkeellä
molaarien takaa alkaen paikoilleen,
jotta vältytään jäljennösaineen valumiselta nieluun. Mikäli metallinen
standardi jäljennöslusikka on liian lyhyt, sitä voidaan jatkaa takareunasta ortodonttisella vahalla. Valmiissa
jäljennöksessä hampaiden tulee olla
hyvin jäljentyneet eikä siinä saa olla
ilmakuplia tai läpilyöntejä.
Purentakiskon tarkan purentakorkeuden määrittää aina hammaslääkäri vastaanotolla kullekin potilaalle
mahdollisimman ideaaliseksi riippuen mm. potilaan oireista, löydöksistä, kiskon käyttötavasta ja potilaan
sopeutumiskyvystä purentakiskoon.
Valmis kisko on siis täsmälleen yhtä
paksu kuin hammaslääkärin ottama
purentaindeksi. Stabilisaatiokiskon
purentaindeksiä otettaessa potilas
ei saa itse purra hampaita yhteen,
vaan hammaslääkäri ohjaa leuan
niin, että nivelpäät pysyvät nivelkuopan pohjalla ja naputtelee vastaleuan hampaita kevyesti vahalevyä
vastaan. Tällöin vain vastaleuan kuspien kärjistä jää jälkiä vahaan. Jos
potilas puree itse vahaan, purentaindeksi on yleensä liian mesiaalinen.
Normaalissa AI-tyypin purennassa
kahdella vahalevyllä saadaan n. 2–3
mm:n korotus valmiin stabilisaatio3/2013

kiskon molaarialueelle ja vastaavasti
n. 4–5 mm:n korotus etualueelle.
Laboratorion ei pidä muuttaa indeksin korkeutta ilman kasvokaarirekisteröintiä purennasta.
Leukanivelten tai lihasten akuuteissa, voimakkaissa kiputiloissa,
joissa nivelasemaa ei voida löytää,
esimerkiksi synoviitin vuoksi, purenta-asema ja kiskon korkeus määritetään varovasti alaleukaa
taaksepäin vieden.
Relaksaatiokiskon purentaindeksi saa olla hieman korkeampi kuin
stabilisaatiokiskon, jotta vastaleuan
sivu- ja taka-alueen hampaille jää
tilaa, eivätkä ne kosketa purentakiskon okklusaalipintaa. Muuten
relaksaatiokiskon valmistaminen ei
poikkea stabilisaatiokiskon valmistamisesta.
Anteriorista repositiokiskoa valmistettaessa purentaindeksin otto
on työn vaativin vaihe. Indeksi voidaan ottaa joko kolminkertaisella
mehiläisvahalla tai käyttäen apuindeksiä ja kumipastajäljennösainetta.
Tällöin apuindeksi valmistetaan valokovetteisesta materiaalista (esim.
Revotec®, Clip®) ylä- ja alahampaiden väliin, ja purenta määritetään
tämän jälkeen kumipastapohjaisella
purentamateriaalilla. Indeksi otetaan
leuka juuri sen verran eteenpäin tuotuna, että välilevy pysyy paikoillaan
naksumatta. Tämän terapeuttisen

aseman löytäminen ei aina ole
helppoa, eikä siitä voida kliinisesti
koskaan olla täysin varmoja (42).
Joillakin potilaista voi esiintyä avaus- ja/tai sulkemisnaksahduksia,
vaikkakin heillä on palautumaton
diskusdislokaatio (40, 43).
Purentakiskon valmistamisen
laboratoriovaiheet
Laboratoriossa stabilisaatiokiskoa
valmistettaessa suositellaan käytettäväksi laadukasta keskiarvoartikulaattoria kuten Dentatus ARH.
Käytetyt kipsausarvot ovat: kondyyliradan kaltevuus 40o, sivuliiikkeen
rata (Bennettin kulma) 20o, inkisaalipuikko 0o (44). Yhteistyö teknikon
kanssa on ensiarvoisen tärkeä. Hammaslääkärin pitää kertoa teknikolle
toivomuksensa kiskon valmistuksen
ja muotoilun suhteen. Laboratoriossa purentakisko ulotetaan bukkaali- ja labiaalialueille vain sen verran,
että saadaan riittävän hyvä retentio.
Palatinaalisesti kisko voi yltää noin
10 mm ienrajan yli tukevuuden parantamiseksi (45). Purentaa viimeisteltäessä alaleuan inkisiivien tulee
osua kohtisuoraan yläleuan purentakiskoon. Lisäksi stabilisaatiokiskossa tulisi olla tasaiset kontaktit ja
mahdollisimman laakea protruusio
(anteriorinen ohjaus) ilman takahammaskontaktia. Sivuliikkeiden
tulisi sujua moitteettomasti ja sym-

Kuva 5. Stabiliaatiokiskon mallit alginaatilla ja kumipastalla sekä purentaindeksi
mehiläisvahalla otettuna.
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metrisesti, jotta potilas kokee kiskon
suussaan miellyttävänä.
Jos stabilisaatiokiskossa bukkaalija labiaalipinnat jätetään kokonaan
vapaiksi, suositellaan käytettävän
esimerkiksi pallopinteitä kiskon pysyvyyden parantamiseksi. Valmiin
stabilisaatio- ja relaksaatiokiskon
purentapinta on mahdollisimman
tasainen ja hyvin kiillotettu. Oikein
tehdyssä ohjaavassa anteriorisessa
repositiokiskossa etualueen ohjauskulma on 45o ja niin kookas, ettei alaleuka pääse ohjauskulmaa
distaalisemmin potilaan nukkuessa
(kuva 4). Ennen vastaanotolle lähettämistä teknikko poistaa purentakiskon approksimaaliväleistä ylimääräisen akryylin, jottei kisko olisi suuhun
sovitettaessa liian tiukka.
Tavallisesti purentakisko on joko
keitto- tai kylmäakryylistä valmistettu. Keittoakryylistä valmistettu
purentakisko on hygieenisempi,
mutta laboratoriolle aikaavievämpi valmistaa. Myös valokovetteista
Triadia® käytetään purentakiskon
materiaalina.
Purentakiskon suuhun sovitus
Sovitusvaiheessa kiskon on mentävä vaivatta paikalleen. Hyvä purentakisko on keikkumaton, kiristämätön, purennaltaan tasapainoinen,
muodoiltaan sileä ja korkeudeltaan
miellyttävä. Mikäli kiskossa ilmenee
kiristystä, voidaan kiristyskohtien
löytämiseksi asettaa hampaiden
pinnoille esimerkiksi punainen purentafolio ja painaa kisko tiukasti
paikoilleen. Tällöin kiristyskohtaan
kiskon sisäpinnalle jää pieni punainen merkki, josta esimerkiksi kovametallifreesarilla hiotaan ylimäärä
pois. Kiskon keikkuminen voidaan
korjata mm. valokovetteisen Triad
R® -geelin avulla.
Vastaanotolla stabilisaatiokiskon
okkluusio ja artikulaatio määritetään
kahden käden otteella aloittaen nivelasemasta (retruusioasema, retruded contact position, RP, tai centric
relation, CR), jossa kontaktien tulee
olla myös etualueella. Nivelaseman
hionnan jälkeen purenta on yleensä
stabiili myös keskipurenta-asemassa (intercuspal position, IP). Sivuliikkeisiin työpuolella (laterotrusion,
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LTR) hiotaan laakea ja symmetrinen
kulmahammasohjaus (tai inkisiiviohjaus), jolloin lepopuolella (mediotrusion, MTR) ei ole kontakteja. Myös
protruusiosta (anterior guidance)
hiotaan symmetrinen ilman takahammaskontakteja. Purentakiskoa
sovitettaessa potilas on pitkällään.
Varsinainen kiskon hionta suoritetaan suun ulkopuolella mieluiten
imulla varustetussa hiontakaapissa
akryylipölyn minimoimiseksi vastaanotolla.
Kun kiskon purenta on valmiiksi
hiottu, sen sopivuus tarkastetaan
omia hampaita kiskon pintaa vastaan nopeasti naputtaen: Naputuksen tulisi sujua helposti ja naputusäänen olla terävä. Lopuksi kiskon
pinta voidaan kiillottaa kumikärjillä
ja vaseliinilla tai kiilloitusjynssillä.
Purentakiskon ylläpito
Kiskon suuhun sovittamisen jälkeen
potilaalle annetaan ohjeet purentakiskohoidosta tarvittaessa myös
kirjallisesti. Ohjeista on hyvä ilmetä
mm. käytetäänkö kiskoa öisin vai
päivisin, kuinka kauan sitä käytetään sekä milloin purentakiskon
kontrollikäynti hammaslääkärille
tulee varata (ensimmäinen kontrollikäynti yleensä 1–3 viikon kuluttua).
Myös purentakiskon kotihoidon tulisi
ilmetä ohjeista: Purentakisko tulisi
pestä hammasharjalla ja akryylin
puhdistukseen tarkoitetulla erikoistahnalla (esim. Dentu-Creme®) tai
hammastahnalla heti suusta pois
ottamisen jälkeen aamulla sekä
uudelleen illalla ennen kiskon suuhun laittoa (1). Haluttaessa kiskoa
voidaan lisäksi puhdistaa desinfiointiporetableteilla (esim. Denture
Disinfecting Tablet®). Kun purentakisko ei ole suussa, se säilytetään
kosteassa esimerkiksi vesilasissa
tai kosteaanpaperin kanssa säilytysrasiassa. Näin varmistetaan kiskon
säilymisen mahdollisimman muuttumattomana. Omat hampaat harjataan hyvin ennen kiskon yökäyttöä
fluoripitoisella hammastahnalla. Jos
purentakisko on pidemmän aikaa
pois käytöstä, se voidaan säilyttää
kuivana. Tällöin kuitenkin ennen
uuden käyttöjakson aloittamista, kisko tulee sovittaa purentaan
14

hammaslääkärissä. Samoin uusien
paikkojen tai proteettisten rakenteiden valmistumisen jälkeen kiskon
istuvuus tulisi välittömästi tarkistaa
suussa. Mikäli kisko käy löysäksi,
se voidaan pohjata Triadin® -materiaalilla tai kylmäakryylillä hyvän
istuvuuden uudelleen saavuttamiseksi. Kylmäakryylin pohjauksen ongelmana on monomeeri, jota kiskon
pohjauksen jälkeen kylmäakryylissä
on aluksi jonkin verran. Triadin pohjauksen hyötyihin kuuluu allergisoimattomuus. Mikäli vuositarkastuksen yhteydessä kiskossa havaitaan
hammaskiveä, purentakisko voidaan
puhdistaa ultraäänilaitteessa akryylin erikoispuhdistusaineella (esim.
MD 530®).
Purentakiskojen käyttö
ja hoidon seuranta
Purentakiskoja käytetään yleensä
vain öisin, mutta akuuteissa tilanteissa stabilisaatiokiskoa voidaan
käyttää aluksi ympäri vuorokauden.
Matala stabilisaatiokisko on mukavampi käyttää, mutta korkea kisko
rentouttaa puremalihaksia nopeammin (1). On esitetty, että nopeampi
ja täydellisempi kliinisten löydösten
väheneminen tapahtuisi potilailla,
joilla stabilisaatiokiskon korkeus
on noin kaksinkertainen suosituskorkeuteen verrattuna (1, 46). Tällainen kisko voi olla kuitenkin niin
epämukava, että potilas jättää sen
käyttämättä. Yleisohjeena suositellaankin, että hoito aloitetaan standardikorkuisella stabilisaatiokiskolla
(korkeus 2–3 mm taka-alueella), ja
mikäli hoito ei tuota tulosta, kiskon
purentakorkeutta voidaan korottaa
tai stabilisaatiokisko vaihtaa relaksaatiokiskoon. Mikäli potilaalle
suunnitellaan pitkäaikaista kiskon
käyttöä, relaksaatiokisko suositellaan muutettavaksi stabilisaatiokiskoksi akuutin vaiheen jälkeen.
Samoin menetellään, mikäli hoito aloitetaan ohjaavalla, anteriorisella repositiokiskolla, esimerkiksi
potilaalla, joka bruksaa ja kärsii
kivuliaasta välilevyn naksumisesta
ja aamuisin esiintyvästä leukojen
lukkiutumisesta: Kokonaistilanteen
rauhoituttua hoitoa jatketaan yökäyttöisellä stabilisaatiokiskolla. Nykyisin
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anteriorisen repositiokiskon käyttö
on vähäistä ja sitä käytetään lähinnä
8–10 tuntia öisin korkeintaan puolen vuoden ajan (1).
Purentakiskon ensimmäisen kontrollikäynnin ajankohta sovitetaan
yksilöllisesti 1–3 viikon kuluessa
suuhun sovittamisesta. Kuitenkin
akuuteissa tilanteissa ensimmäinen
kontrolli on syytä tehdä jo 5–7 vrk:n
kuluttua, koska lihasten rentouduttua ja nivelen tilanteen rauhoituttua,
kiskon purentatasapaino muuttuu
nopeasti vaatien uutta tasapainotushiontaa. Tämän jälkeen kiskon kontrolleja jatketaan 1–2 viikon välein,
kunnes muutokset purentakiskossa
loppuvat ja kiskon purenta pysyy tasapainoisena sekä potilas mahdollisimman oireettomana (45). Seuraavaa kontrollikäyntiä suositellaan 2–3
kk:n kuluttua ja sitten puolivuosi- ja
vuosikontrollia (1). Kun haluttu hoitotulos on saavutettu, purentakiskon käyttöä vähennetään vähitellen.
Pitkäaikainen purentakiskon käyttö
edellyttää kiskon purennan kontrolloimista vuositarkastusten ja uusien
paikkausten yhteydessä. Purentakiskohoidon eteneminen ja hoitotulokset suositellaan aina kirjattavan
kontrollikäynneillä potilastietoihin
(25).
Mikäli purentakiskohoito ei tuota
minkäänlaista tulosta noin 1–2
kuukauden kuluessa tai jos oireet
pahenevat, on syytä tarkistaa diagnoosi (27). Erotusdiagnoosissa on
huomioitava yleissairauksien ja nivelten patologisten muutosten vai-

kutus paranemiseen. Mm. hoitamaton ja diagnosoimaton fibromyalgia
voi huonontaa purentafysiologisen
hoidon vastetta (47). Psykologisten,
sosiaalisten ja ympäristötekijöiden
huomiotta jättäminen, esimerkiksi
piilevä depressio tai muut psykogeeniset vaivat, voivat johtaa purentakiskohoidon tuloksettomuuteen (33).
Kliinisen kokemuksen perusteella tavallisimmat syyt purentakiskohoidon
epäonnistumiseen liittyvät purentakiskon puutteelliseen valmistamiseen ja suuhun sovittamiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että
purentakiskohoidosta on huomattavaa apua TMD:stä kärsivien potilaiden hoidossa, kunhan muistamme
tarkan diagnoosin, säännöllisen hoidon seurannan, ja ennen kaikkea
valmistamme yhdessä laboratorion
kanssa laadukkaita purentakiskoja,
joita potilaidemme on helppoa
käyttää.
Occlusal appliances
For about 40 years stabilization
appliances have been one of the
preferred modalities and have been
regarded as efficient in the management of patients suffering from
temporomandibular disorders (TMD).
Recent data from randomized controlled studies also support this view,
although the specific effect of occlusal appliances is not known. Several factors have been suggested,
for example, alteration of occlusal
conditions, increased vertical dimen-
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sion, cognitive awareness, change
of peripheral input to the central
nervous system, and the placebo
effect. Correct diagnosis and correctly made occlusal appliance are
important prerequisites for successful treatment with occlusal appliances. Use of an occlusal appliance
is often the first step when treating
patients with temporomandibular
disorders (TMD) and, when needed,
may be followed by, for example, occlusal adjustment or prosthetic rehabilitation. However, if the treatment
outcome of an occlusal appliance
is not successful within about 1–2
months, the diagnosis should be reevaluated and the patient be further
examined. Physicians should also be
consulted in order to exclude other
diseases with symptoms resembling
those of TMD.
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Ruskaluento

Hammastekniikan Ruskapäivät
Vuokatti 27 - 29.9.2013

P

landent Oy:n ja Ivoclar Vivadentin yhteistyössä järjestämät luentopäivät sujuivat hieman sumuisen
kosteassa säässä Kainuun sydänmailla, Vuokatissa.
Osallistujia oli kiitettävä määrä, odotin kuitenkin vahvempaa edustusta Pohjois-Suomesta. Ehkä sitten ensi
vuonna...
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Luennot olivat mielenkiintoisia ja erityisesti kollegojen tapaaminen ja kuulumisien vaihtaminen olivat tilaisuuden parasta antia. Plandentin edustajien mukaan
tilaisuudesta on tarkoitus tehdä joka vuotinen traditio
eli ensi vuonna mukaan myös te, jotka ette tänä vuonna
paikalle päässeet.
3/2013

Vuokatti valloitettu.

Ruskahuikalla;-)

Kato, nahkasorsa!
3/2013
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 Teppo Kariluoto

Ohjeistusta osaproteesin
valmistuksesta on tarkennettu
Valvira on tarkentanut ohjeistustaan osaproteesin valmistuksesta. Lakiin, asetuksiin ja
säädöksiin ei ole tullut minkäänlaisia muutoksia.
Valviran uusi ohje 6/2013 löytyy osoitteesta: http://www.valvira.fi/files/ohjeet/Osaproteesia tarvitsevan_potilaan_hoito.pdf

Mitä ohjeistuksessa 6/2013 muuttui.
• punainen = Poistettu teksti
• sininen = Lisätty teksti
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
muistuttaa, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan erikoishammasteknikolla ei ole oikeutta valmistaa
itsenäisesti osaproteeseja potilaalle, jolla on jäljellä omia
hampaita.
Osaproteesi on valmistettava hammaslääkärin lähetteen perusteella siten, että hammaslääkäri vastaa hoidosta. Säännösten mukaan osaproteesin valmistamisen
tulee olla hammaslääkärin vastuulla siten, että potilas
on hammaslääkärin hoidossa ja hammasteknikko tekee
hammaslääkärin työtilauksen perusteella proteesityön
teknisen osuuden.
Valvira kehottaa terveyskeskuksia tarkistamaan, että
käytössä oleva ohjeistus osaproteesia tarvitsevien potilaiden hoitamiseksi on voimassa olevien säännösten
mukainen. Mikäli potilaan on todettu olevan esimerkiksi
proteettisen hoidon tarpeessa hammaslääketieteellisin
perustein, häntä ei tule ohjata yksityissektorille hoitoon
omalla kustannuksellaan.
18

Valvirassa on ollut käsiteltävänä potilastapauksia
valvonta-asioita, joiden yhteydessä on ilmennyt, että erikoishammasteknikko on vastoin säännöksiä valmistanut
potilaalle osaproteesin itsenäisesti, ilman hammaslääkärin lähetettä ilman että hammaslääkäri on vastannut
hoidosta. Valvira toteaa, että sellainen menettely, jossa
erikoishammasteknikko suunnittelee ja valmistaa itsenäisesti osaproteesin potilaalle ja lähettää valmiin
osaproteesihoidon hammaslääkärin hyväksyttäväksi ja
kontrolloitavaksi, ei ole asianmukainen.
Saatujen selvitysten mukaan joissakin terveyskeskuksissa on noudatettu säännösten vastaista esimiehen
antamaa ohjetta, jonka perusteella hammaslääkäri on
ohjannut osaproteesia tarvitsevan potilaan omalla kustannuksellaan erikoishammasteknikon hoitoon ottamatta itse vastuuta hoidosta.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä asukkailleen suun
terveydenhuollon palvelut. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 3 §:n mukaan potilaalla
on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sosiaali- ja
terveysministeriön laatimien yhtenäisten kiireettömän
hoidon perusteiden (STM 2010:31) mukaan potilaan
hoidon tarve tulee arvioida yksilöllisesti ja hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti/hammaslääketieteellisesti hyväksyttäviin kriteereihin. Valvira
toteaa, että menettely, jossa hammaslääketieteellisin
perustein hoitoa tarvitsevat potilaat suljetaan kunnan
järjestämisvastuun ulkopuolelle ja ohjataan hoitoon yksityissektorille omalla kustannuksellaan, on lainvastainen.
Ne tutkimukset ja hoidot, joita ei voida toteuttaa omassa
terveyskeskuksessa tai sairaanhoitopiirissä, tulee järjestää jollakin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta
ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1
momentin 2-5 kohdassa edellytetyllä tavalla, esimerkiksi
ostamalla palveluja yksityisilta palvelujentuottajilta.
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Jakelussa mainituille
Tämä ohje korvaa 8.4.2010 annetun ohjeen (Dnro 1679/05.00.02/2010)
Osaproteesia tarvitsevan potilaan hoito
(erikoishammasteknikon ammatinharjoittaminen)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira muistuttaa, että
voimassa olevan lainsäädännön mukaan erikoishammasteknikolla ei ole
oikeutta valmistaa itsenäisesti osaproteeseja potilaalle, jolla on jäljellä
omia hampaita. Säännösten mukaan osaproteesin valmistamisen tulee olla hammaslääkärin vastuulla siten, että potilas on hammaslääkärin hoidossa ja hammasteknikko tekee hammaslääkärin työtilauksen perusteella
proteesityön teknisen osuuden.
Valvira kehottaa terveyskeskuksia tarkistamaan, että käytössä oleva ohjeistus osaproteesia tarvitsevien potilaiden hoitamiseksi on voimassa olevien säännösten mukainen. Mikäli potilaan on todettu olevan esimerkiksi
proteettisen hoidon tarpeessa hammaslääketieteellisin perustein, häntä ei
tule ohjata yksityissektorille hoitoon omalla kustannuksellaan.
Valvira muistuttaa erikoishammasteknikoita siitä, että toimiessaan itsenäisesti, esimerkiksi valmistaessaan kokoproteeseja potilailleen, erikoishammasteknikon on laadittava ja säilytettävä hoitamiaan potilaita koskevat
potilasasiakirjat niitä koskevien säännösten edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Valvirassa on ollut käsiteltävänä valvonta-asioita, joiden yhteydessä on ilmennyt, että erikoishammasteknikko on vastoin säännöksiä valmistanut
potilaalle osaproteesin itsenäisesti, ilman että hammaslääkäri on vastannut hoidosta. Valvira toteaa, että sellainen menettely, jossa erikoishammasteknikko suunnittelee ja valmistaa itsenäisesti osaproteesin potilaalle
ja lähettää valmiin osaproteesihoidon hammaslääkärin hyväksyttäväksi ja
kontrolloitavaksi, ei ole asianmukainen.
Saatujen selvitysten mukaan joissakin terveyskeskuksissa on noudatettu
säännösten vastaista esimiehen antamaa ohjetta, jonka perusteella hammaslääkäri on ohjannut osaproteesia tarvitsevan potilaan omalla kustannuksellaan erikoishammasteknikon hoitoon ottamatta itse vastuuta hoidosta.
Selvityksiä hankittaessa on lisäksi käynyt ilmi, että erikoishammasteknikon
potilasasiakirjamerkinnät ovat olleet merkittäviltä osin puutteellisia, eikä
valvontaviranomaisen pyytämiä selvityksiä ole aina annettu pyydetyssä
määräajassa.
Keskeiset säännökset ja ohjeet
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on
järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut.
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Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 3 §:n mukaan
potilaalla on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatimien yhtenäisten kiireettömän hoidon
perusteiden (STM 2010:31) mukaan potilaan hoidon tarve tulee arvioida
yksilöllisesti ja hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti/
hammaslääketieteellisesti hyväksyttäviin kriteereihin.
Valvira toteaa, että menettely, jossa hammaslääketieteellisin perustein
hoitoa tarvitsevat potilaat suljetaan kunnan järjestämisvastuun ulkopuolelle ja ohjataan hoitoon yksityissektorille omalla kustannuksellaan, on lainvastainen. Ne tutkimukset ja hoidot, joita ei voida toteuttaa omassa terveyskeskuksessa tai sairaanhoitopiirissä, tulee järjestää jollakin sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain
(733/1992) 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa edellytetyllä tavalla, esimerkiksi ostamalla palveluja yksityisilta palvelujentuottajilta.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua varmistamalla, että tässä laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet.
Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu
toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Erikoishammasteknikko on laissa tarkoitettu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.
Terveydenhuollon ammattihenkilön yleisiin eettisiin velvollisuuksiin kuuluu
muun muassa se, että hänen on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään.
Lisäksi hänellä on velvollisuus perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin
säännöksiin ja määräyksiin sekä ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista
säädetään. Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai aluehallintoviraston pyytämät lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset ilmoitukset, selitykset ja selvitykset.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994)
17 §:ssä todetaan, että laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia. Erikoishammasteknikolla tarkoitetaan henkilöä, joka on toiminut viisi vuotta laillistettuna hammasteknikkona ja suorittanut asianomaisen erityispätevyyden edellyttämän koulutuksen. Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia kokoproteeseja niiden käyttäjille.
Erikoishammasteknikko ei saa kuitenkaan itsenäisesti valmistaa ja sovittaa proteeseja;
1.
henkilölle, jolla leikkauksen tai tapaturman seurauksena on suun rakennetta olennaisesti muuttava vamma;
2.
henkilölle, jolla on suun alueella jokin sairaus tai kehityshäiriö;
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hampaiden juurien tai tekojuurien päälle

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjojen laatimisesta
sekä niiden ja hoitoon liittyvän muun materiaalin säilyttämisestä
(298/2009) määritellään potilasasiakirjamerkintöjä koskevat periaatteet ja
vaatimukset. Terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja
seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot.
Merkintöjen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettuja käsitteitä ja lyhenteitä.
Potilasasiakirjoissa tulee asetuksen mukaan olla ainakin seuraavat perustiedot:
potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
terveydenhuollon toimintayksikön tai ammattihenkilön nimi
merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
saapuneiden tietojen ajankohta ja lähde
Potilaskertomukseen on tehtävä merkinnät jokaisesta potilaan palvelutapahtumasta. Tiedoista tulee tarpeellisessa laajuudessa käydä ilmi
tulosyy, esitiedot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat
taudinmääritys tai terveysriski, johtopäätökset
hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta
Potilasasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä on käytävä ilmi, miten hoito on
toteutettu, onko hoidon aikana ilmennyt jotain erityistä, ja millaisia hoitoa
koskevia ratkaisuja sen kuluessa on tehty. Hoitovastuussa olevan ammattihenkilön on tehtävä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmäärityksen tai hoidon kannalta merkittävistä puhelinneuvotteluista sekä muusta vastaavasta konsultaatiosta.
Potilasasiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin säilyttämisestä
vastaa se terveydenhuollon toimintayksikkö tai itsenäisesti ammattiaan
harjoittava terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka toiminnassa ne ovat
syntyneet.
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 Hammasteknikko 50 vuotta sitten –

on juttusarja, jossa julkaisemme
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita vuosien takaa.
 Toimitus

N:o 1: 18. vuosikerta 1961

Hammasteknikko Eduardo Servilado Hampula

Hampaanhoitoa Samoasaarilla
Joku suuri suomalainen ajattelija on lausunut: Sota missä
ei ole suomalaisia ei ole pyhä sota. Sellaisella sodalla ei
ole kansainvälistä merkitystä eikä historiallista arvoa. Se
ei ole laisinkaan sota, vaan kylätappelu??
Niinpä sotaa käyvät valtiot pitävät tarkasti silmällä, että
suomalaisia on mukana kummallakin puolella. (Tarjonta
on aina ylittänyt kysynnän.) Tästä kai johtuu, että kaikki
sodat ovat pyhiä, jaloja, välttämättömyyden sanelemia,
hienoja puolustussotia, loistavia häviösotia tai muuten
vain erinomaisen tärkeitä ihmiskunnan kehitykselle. Lukemattomat ovat kaskut suomalaisista sotureista. Niinpä
haluan tässä siteerata kenraali Nasserin päiväkäskyä Suezin
sodan ajoilta.

ja toinen: kal-jaa, kaljaa???? Armeliaisuussyistä ammuttiin
toinen. Myöhemmät tutkimukset osoittivat, että ammuttu oli
suomalainen soturi. On erikoisesti havaittava sana kaljaa,
kaljaa. Kaikki elävät, jotka ynisevät tätä sanaa, ovat suomalaisia??? Mainittakoon, että erehdyksen tehnyt upseeri
Rz- ul- Sitro teloitettiin tänä aamuna klo 4.30. Suomalainen
komppania osoitti kunnioitusta egyptiläiselle upseerille
laulamalla saman laulun kuin omallekin asetoverilleen. Sen
sanat alkoivat jotenkin näin: "Eikä siellä korvessa kuusen
juurella paistettu plättyjä pannussa, vaan siellä keitettiin
sorretun voimaa vanhassa meijerikannussa????"
Määrään täten kansainvälisen jännityksen ja jatkuvan
rauhan säilyttämiseksi, että kaikki linnakkeen upseerit
opettelevat tämän laulun. Vain täten voivat ystävälliset
suhteet jatkua Suomen tasavaltaan.

Kairon päämaja. Everstiluutnantti Abdul Emilo Moramasille. (Kukkula 1843679, xza) komentajalle. Päämaja haluaa
Teidän erikoisen tarkasti kiinnittävän huomiota seuraaviin
Allah armahtakoon Sinua, Abdul.
seikkoihin. Tietoomme on tullut, että Teitä vastapäätä on
Veljesi Sirah, operatiivisen osaston vt. KOM.
asettunut suomalaisia joukkoja. Erikoinen hienotunteisuus
on tarpeen. Jokainen ammuttu laukaus on ...Näiden alkupalojen
Tämä oli siis vain pieni episodi,
selvitettävä. Kenraali Ab -el Horah tulee
seuraavassa kerron tarinan suomalaitarkoituksena on
erikoisesti tarkkailemaan tilannetta.
sista veljeksistä Espanjan armeijassa.
Päämaja ei voi ottaa osalleen vastuuta,
Näiden ”alkupalojen” tarkoituksena on
virittää lukija
että joku suomalainen suuttuisi. Lisäksi:
virittää lukija muistelemaan noita sotaimuistelemaan
aikoja
Ottakaa huomioon varovaisuustoimenpiteet
sia aikoja, jolloin suomalaisilla vielä oli
Hora - Hora. kohta 129. Lisäksi on huomat- jolloin suomalaisilla kansainvälistä merkitystä! Ja vähitellen
tava puolueettomalla alueella oleva Piru -el
pääsen minä Hammasteknikko Eduardo
Horatuksen kylä. Tämä kylä, joka on ollut vielä oli kansainvälistä Servilado Hampula, kertomaan miten
vaikeimpia verotuspoliittisia kohteitamhoidin hampaita Samoasaarilla.
merkitystä!...
me, ilmoittaa nyt suomalaisten joukkojen
saavuttua pystyvänsä maksamaan veronsa.
Nimeni on aina herättänyt ihmetystä
(Lähetämme verotusasiantuntijan Jallu, al-Herban tutki- ja ennenkuin menen Espanjan maisemiin kerron miten olen
maan ravintoloiden ja tyttötalojen äkillistä maksukykyä sen saanut. Kysyin kerran autuaasti edesmenneeltä äidilja siihen johtavia syitä.)
täni mistä moinen nimi, nenäliinalla silmiään pyyhkäisten
Erikoisesti on huomattava seuraavaa: Erehdyksiä ei saa selitti mamma, että isäni oli espanjalainen taiteilija nimeltä
tapahtua. Viime viikolla eräs arvostelukyvytön upseeri Eduardo. (Otti ”pitkät” teknillisistä syistä noita aikoja, kun
(kirotut olkoon hänen jälkeläisensä) havaitsi kummallisen ruvettiin papista puhumaan!)
möykyn lähestyvän asemaansa. Se oli ilmeisesti mies ja
Pahat kielet tosin kertoivat, että isäni olisi ollut 7 miekameli. Pari viikkoa olivat möyrineet hiekkamyrskyissä hen orkesteri, jonka nimi oli ”Seven Eduardos”! Ja tässä
ja erämaassa. Siihen he pimeässä lyyhistyivät komentavan orkesterissa oli tumma ja komea ja tulinen mies, joka aina
upseerin Rz-ul¬Sitron eteen. Toinen kähisi: veettä, vettä, pureskeli silloin muotiin tullutta ”Servilado” makkaraa. Äi22
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tinikin piti siitä kovasti. Tämä selittää toisen nimeni. Hampula on taas suomennos nimestä Tandhammer, lisäksi voin
sanoa, että olen syntynyt kuten muutkin, Isaskar Keturi oli
kummini ja toisena oli tietysti erikoismies verovirastosta,
Kova Kalle Mätkäys.
No sepä siitä.
Oli talo takahikiällä. Ihan tavallinen suomalaistalo. Siellä
kaksi veljestä ja risat. Normaalisti toinen oli kamala ”punikki” ja toinen vähintään yhtä kova ”lahtari”. Sanotaan,
että heidän nimensä olivat Kalle ja Ville.
Kaikki alkoi oikeastaan naapuritalon kauniista Eetlasta,
jo seitsenvuotiaana antoi hän pusun Villelle, mutta pilkkasi
kamalasti Kallun isoa aitosuomalaista potaattinenää. Tästä
Kallu kamaliin aatoksiin ja tuumaili ”kerran se veri vielä
punnitaan!” Ja hirmuista nautintoa tuntien tilasi ”Nuorten
Sosialistien lehden”. Heti kun oli oppinut lukemaan! Aika
kului ja pojat varttuivat. Noita aikoja, kun Espanjassa katsottiin kuka on kuka, ja kuka se on, joka ”kyttyrät” korjaa,
veljekset häipyivät omille teilleen tavalla, josta kyläläiset
vetivät oikeita johtopäätöksiä.
Espanja. Vuosi -36. Hiljainen, kuuma, tukahduttava
Espanjan yö. Oudot tähdet taivaalla ja hiljaa puhaltaa merituuli Gape de Gresin lahdelta. Kuolema kaikkialla. Vain
silloin tällöin pamahtaa laukaus linjojen välissä. Jännitys
on sietämätön kuten aina ennen suurhyökkäystä. Ville on
omassa poterossaan märkänä ja väsyneenä.
Aivan läheltä kuuluu silloin Kallun tuttu ääni: ”- - kele,
tana jne. näitä hyökkäyksiä, ei ole edes kunnon käsikranaattia! Ville nousee ja heittää. Hihkaisee: ”Täältä tulee
yksi”!
Tiedän, että minulla on vain älykkäitä lukijoita! Mitä
arvelette?
Heittikö Ville käsikranaatin varmistettuna vai ilman?
Kallu ja Ville jäivät sille tielIe. Kukaan ei varmasti tiedä,
mutta Takahikiä on jakaantunut kahteen osaan. Ja mitä me
tästä opimme? Eipä juuri mitään!
Vain sen, että me suomalaiset olemme itsepäisiä ja tyhmiä, ja kovin vaikeaa meidän on puhaltaa ”yhteen hiileen”.
Tämä koskee koko Suomea ja miksei myös ammattikuntaamme!
Otan nyt askeleen lähemmäksi Samoasaaria ja niitä jännittäviä seikkailuja, joita siellä sattui. Olin mukana raisussa
sotaporukassa ja niin myös mukana valloittamassa kaikkia
niitä kaupunkeja, joihin Suomen kunniakas armeija on,
nenä verta tippuen, pystyttänyt valloituslipun. (Moskovaa
ei oteta mukaan, suomalaiset valloittivat sen pari kolmesataa vuotta sitten, enkä minä ole vielä ihan niin vanha!)
Kuten muistamme seurasi kamalan pitkä kuollut ajanjakso,
joka ei oikein ollut sopivaa luonteelleni. Asemasota ei ole
koskaan käynyt ”pirtaani”. Siinä kuolee vain pari miestä
päivässä kymmenestä ja tommonen on yksitoikkoista! Siksi
minä vaan pelasin ”pokkaa” korsussa ja kerran mulla kävi
kamala tuuri. Oli ison talon poika Jepualta ja kun rahat
loppu pelattiin kotipaketista. Mulla oli neljä ässää ja jokeri!
Kerran se sattuu tilaston mukaan 6 miljoonasta jaosta! Mä
sain tietysti sen paketin ja siellä oli kilo voita!
Mä näin heti, että tässä on taivaan johdatus mukana,
sit mä menin ja sulatin sen voin pakkiin! Sit mä join sen
voin! Ihan kamalan kumma miten siitä tuli kova keltatau3/2013

ti! Keltatautiset viedään äkkiä kotirintaman sairaaloihin,
se voi tarttuakin! Mä joudu in Vaasaan, sotasairaala 27:
ään. Akkiä mä huomasin, kun semmonen lihava herttanen
nainen vierastunnilla katseli mua niin lämpimästi. Eikä
aikaakaan kun toi villasukat ja noin sivumennen kysyi,
osaanko hoitaa moottoreita? Sanoin, että osaan, kun mä oon
teknillisen koulutuksen saanut mies, mutta mun erikoisala
on pumput!
Nainen nauroi ja ruotsinvoittoisesti selitti, että hän haluaa minut kuljettamaan itsensä Ruotsiin, vene odottaa
ja siinä on ruokaa, vettä ja 36 pulloa konjakkia vastusten
voittamiseksi. Sovittiin, että saisin viisi ”tonnia” ja kolme
pulloa ”konkkaa”. Lyötiin kättä päälle ja Anita, se oli hänen
nimensä, nauroi ja sanoi: Pääset vielä omalle alallesikin,
siellä veneessä on pohjavesipumppu, joka on ravistunut
käytön puutteessa. Mä olin silloin vasta 22 ja mua rupesi
”pölöttämään”!
Yöllä pihistin vaatteeni varusvarastosta, aukaisin takaikkunan ja painelin Vaasan satamaan vauhdilla, jota EriAaroni olisi katsonut silmät pystyssä! No, takataskussani
heilui ja hölskyi vanha tuttu, venäläinen ”Tähti”-pistoolini,
se antoi minulle itseluottamusta ja voimaa.
Voi veljet jaloviinassa ja kaikissa muissa happamissa
aineissa! Lähtemättä erikoisemmin kehumaan ”naapurin”
tuotteita voin vain sanoa, että sillä pysäyttää hyökkäävän
norsun!
Puhumattakaan pienemmistä esteistä! Ja minkälaista
ihanaa rinnakkaiseloa ja suunnittelijoiden kaukonäköisyyttä tämä ase edusti! Siihen sopivat sekä suomalaisen
että venäläisen konepistoolin panokset! Kaliiberi 9 mm.
Ilman kommelluksia löysin Anitan veneen, mahtavan 10:
n metrisen, joka oli tarkoitettu kalastus- ja muihin huveihin. Parin ryypyn jälkeen sytytti, heitin touvit irti ja
sysipimeässä suuntasin länteen. Anita vain nauraa kikatteli vieressäni. Tämä matka jo sellaisenaan olisi kirjan
arvoinen. Kuusi vuorokautta myöhemmin lähestyimme
Uumajaa. Tuo pohjapumppu reistaili koko matkan! Sitä
piti rasvata, hoitaa ja hölvätä koko matkan, lopuksi vielä
sille piti puhua kauniisti! No, aamuyöstä meidät pysäytti
kevyt ruotsalainen hävittäjä ja joku mölysi torveen: ”Vad
i helvete är i körningen”? Avomielisesti tietenkin kerroin,
sillä jo lapsesta saakka olen oppinut, ettei viranomaisia
kannata pettää, eikä varsinkaan viranomaisia, jotka istuvat
sotalaivassa!
Noin minuutin oli ihan hiljaista ja sitten raikui nauru
perästäkeulaan!
Tämä oli tietysti hauska tutustuminen Ruotsin sotavoimiin, mutta jatko oli vähän surkea. Vaikka olin omasta
mielestäni erittäin näppärästi eristysnauhalla kiinnittänyt
”Tähti”-pistoolini oikeaan reiteen, se löydettiin heti! Se
oli varsinaisesti ensimmäinen kontakti aitoruotsalaisuuden
kanssa!
Niinhän siinä kävi, että Hampula heitettiin alusvaatteisillaan Uumajan putkaan! Olihan siellä toki muitakin,
puolalainen, saksalainen, venäläinen, virolainen, kaksi
savolaista ja minä!
Ensi kerralla on kuvaus, miten jouduin Amerikan ilmajalkaväkeen ja miten Amerikka vapautuu kimeä-äänisestä
kersantista.
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Uniapnea ja suukojeet
Oheinen artikkeli on tiivistelmä HLL Tiina-Riitta Vuorjoki-Rannan esitelmästä
keväältä 2013. VuorjokiRanta työskentelee Kallion
terveysasemalla Helsingissä
ja tekee väitöskirjaa uniapneasta ja sen hoidosta suukojeilla.
Mitä uniapnea on?
Aikuisen uniapnealla tarkoitetaan
unenaikaisia hengityskatkoksia
(apnea) tai hengitysilmanvirtauksen vaimentumia (hypopnea). Hengityskatkokset voivat olla runsaita,
pitkäkestoisia tai molempia. Apnean
aikana hengitysliikkeet jatkuvat. Terveilläkin esiintyy katkoksia, mutta
alle 10 sekuntia kestävät ja alle viisi
kertaa tunnissa esiintyvät katkokset
katsotaan normaaliksi.
Uniapneassa voi hengitysilmavirtauksen rajoittuminen olla joko
obstruktiosta eli ylähengitysteiden
ahtautumisesta tai sentraalisesta
eli keskushermostoperäisestä syystä
johtuva. Me hammaslääkärit voimme
osallistua obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien potilaiden hoitoon.
Uniapneassa katkokset voivat
pahimmillaan kestää yli minuutin.
Uniapnean vaikeusaste määritellään AHI-indeksin (apnea-hypopnea-indeksi) sekä valtimoveren
happikyllästeisyyden (SaO2) avulla. Tällä indeksillä ilmaistaan hengityskatkosten tai –vaimentumien
keskimääräinen esiintyminen tuntia
kohden. Lievässsä uniapneassa AHI
on 5-15/h , keskivaikeassa 16-30/h
ja vaikeassa yli 30/h.
Uniapneaan liittyy usein päiväaikaisia oireita, esim. poikkeavaa
päiväväsymystä – tällöin puhutaan
uniapneaoireyhtymästä. Päiväväsymys ilmenee uneliaisuutena tai pakonomaisena nukahtelutaipumuksena, joka voi tulla esille esimerkiksi
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autolla ajaessa, teatterissa, elokuvissa, lukiessa tai television ääressä.
Myös muistihäiriö tai keskittymisvaikeus voi olla uniapnean oire. Monet
potilaat kertovat elävänsä jatkuvasti
kuin usvassa.
Obstruktiivista uniapneaa esiintyy
potilailla yleensä selällään nukuttaessa. Tällöin lihakset rentoutuvat,
leuka painuu taaksepäin ja hengitystiet ahtautuvat. Kylkiasennossa
obstruktioita on yleensä vähemmän,
koska leuka ja kieli eivät pääse painumaan takanieluun.
Sentraalinen uniapnea
Sentraalinen uniapnea on keskushermostoperäinen - kyseessä hengityksen säätelyhäiriö. Sentraalisen
apnean aikana ei havaita hengitysyrityksiä. Syynä voi olla jokin aivojen hengityskeskusta vaurioittanut
neurodegeneratiivinen sairaus kuten MS-tauti. Taustalla voi olla myös
ALS, Alzheimerin tauti, Parkinsonin
tauti, myastenia gravis, eri dementian muodot kuten Lewyn kappaledementia tai Alzheimerin tauti.
Opioidien eli keskushermostoa lamaavien kipulääkkeiden käyttö voi
aiheuttaa sentraalista uniapneaa.
Opioidien käyttö kivunhoidossa on
Yhdysvalloissa lisääntynyt tällä vuo-

situhannella huimasti ja niitä määrätään suomalaisesta käytännöstä
poiketen mm nivelrikkokipuihin.
Amerikkalaisessa (James Walker et
al) tutkimuksessa vuodelta 2007 on
löydetty yhteys opioidien käytön ja
sentraalisen uniapnean välillä.
Obstruktiivinen eli
ahtauttava uniapnea
Obstruktiivisen uniapnean on syynä
ylähengitysteiden ahtautuminen.
Nukahdettaessa ylähengitysteitä
tukevat lihakset rentoutuva, jolloin
leuka ja kieli valuvat takanieluun ahtauttaen hengitystiet. Ahtautuminen
johtaa hengitysilmavirtauksen pienenemiseen tai loppumiseen, mikä
puolestaan johtaa veren happisaturaation pienenemiseen. Uniapneatapahtuma päättyy usein havahtumiseen, joka voi olla kovaääninen
ja pelästyttää kumppanin.
American Academy of Sleep Medicinen (AASM) luokituksen mukaan
uniapnea jaetaan kolmeen vaikeusasteeseen:
Lievässä uniapneassa hengityskatkoksia on 5-15/h ja happisaturaatio pysyy keskimäärin yli 90%:n.
Terveiden henkilöiden veren happikyllästeisyys unen aikana on 96-
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97%. Muita lievän uniapnean oireita
ovat vähäinen uneliaisuus päiväsaikaan ja vähäinen haitta sosiaalisessa elämässä. Lievää uniapneaa sairastavat pärjäävät siis melko hyvin ja
he ovat juuri niitä potilaita, joita me
hoidamme.
Keskivaikeassa uniapneassa katkoksia on 16-30 /h, happisaturaatio
pysyy keskimäärin yli 90%:n mutta
voi pahimmillaan laskea jopa melkein 70%:n. Päiväaikaisena oireena
on jo kohtalainen uneliaisuus esim.
autolla ajaessa. Kokouksiin osallistuminen saattaa väsymyksen vuoksi
olla hankalaa ja tylsää elokuvaa katsoessa henkilö voi nukahtaa.
Vaikeassa uniapneassa hengityskatkoksia on yli 30/h. Veren happisaturaatio vaihtelee 70-90% välillä.
Päiväsaikaan esiintyy jo huomattavaa uneliaisuutta sekä haittaa sosiaalisessa elämässä ja työssä. Potilas
saattaa esimerkiksi nukahtaa jopa
punaisen valon palaessa liikennevaloissa. Jopa keskustelu, syöminen
ja kävely voivat hankaloitua uneliaisuuden takia.

Altistavat tekijät
• Ylipaino (BMI > 25)
• Miessukupuoli (miehet:naiset =
2:1), vaihdevuosien jälkeen ei
sukupuolieroa
• Kasvojen ja ylähengitysteiden
poikkeava rakenne ja pienileukai
suus, mikro- tai retrognatia, lyhyt
ja paksu kaula
• Juveniili nivelreuma
• Keskushermostoon vaikuttavat
lääkkeet
• Alkoholi
• Tupakointi?
Oireet
Yölliset oireet:
• Kuorsaus, huom. ei kaikilla!
• hengityskatkot, herääminen tukehtumisen tunteeseen
• levoton uni sisältäen levottomat
jalat, suun kuivuminen, kuolaa
minen
• yöhikoilu, närästys
• unettomuus, naisilla yleisempi
• lisääntynyt virtsaneritys
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Oireet päiväsaikaan:
• päiväväsymys
• pakkonukahtelu
• aamupäänsärky, yskä
• kognitiiviset ongelmat: muistihäiriöt ja keskittymisvaikeudet
• impotenssi, heikentynyt libido
• mielialahäiriöt, masennus
Epidemiologia eli esiintyvyys
ja liitännäissairaudet
Aikuisväestöstä 4% miehistä ja 2%
naisista sairastaa oireista uniapneaa. Naisilla vaihdevuosien jälkeen
estrogeenitaso laskee ja sukupuolten välinen ero tasoittuu. Yleisintä
uniapnea on 40-65 vuotiailla. Yli
65-vuotiailla esiintyvyys vähenee,
eli tauti ei yleisty iän myötä. Tämä
lienee yhteydessä painon kehitykseen; yli 65-vuotiaat ei enää juuri
liho, sen sijaan lihasmassa vähenee
ja paino alkaa laskea. On kuitenkin
hyvä muistaa, että uniapneaa esiintyy myös alle 40- ja yli 65-vuotiailla.
Sosiaali- ja terveysministeriö on
julkaissut valtakunnallisen uniapne-

aohjelman 20022012. Sen julkaisemisen aikaan
Suomessa oli 150
000 diagnosoitua
uniapneapotilasta, mutta tätä kirjoittaessa luku lienee jo 200 000.
Yleisin on lievä
uniapnea, joka
on noin 57%:lla
potilaista. Keskivaikea uniapnea
on noin 33%:lla ja
vaikea, onneksi,
noin 10:lla%.
Hoitamaton
uniapnea johtaa
sairastavuuden
ja kuolleisuuden
lisääntymiseen.
Yli 50%:lla potilaista on kohonnut verenpaine,
kun normaaliväestön keskuudessa vain noin
20%:lla on hypertensio (Silverberg
1998). Kaksi kolmasosaa potilaista
on lihavia, BMI >30. On kuitenkin
huomattava, että 1/3 potilaista on
normaalipainoisia tai hoikkia, eli
kannattaa muistaa, että uniapnea
ei ole yksinomaan keski-ikäisten ylipainoisten sairaus. Osa potilaista on
nuoria ja hoikkia.
Hoitamaton uniapnea lisää ennenaikaista kuolleisuutta erityisesti
alle 50-vuotiailla miehillä (Somers et
al 2008, Circulation).
Ulla Anttalaisen tutkimusryhmä
julkaisi vuonna 2010 tutkimuksen,
jossa verrattiin erityiskorvattavien
lääkemääräysten perusteella eri tautiryhmien yleisyyttä uniapneapotilaiden ja ikävakioidun verrokkiryhmän
kesken. Flimmeri eli eteisvärinä oli
kaksi kertaa yleisempää uniapneamiehillä kuin terveellä verrokkiryhmällä. Diabetesta esiintyi uniapneamiehillä kolme kertaa ja vaihdevuodet ohittaneilla uniapneanaisilla
kaksi kertaa enemmän verrokkiryhmiin verrattuna. Ahtauttavat keuhkosairaudet eli astma ja keuhkoahtaumatauti olivat seitsemän kertaa yleisempiä uniapneapotilailla muuhun
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väestöön verrattuna. Hypotyreoosi
eli kilpirauhasen vajaatoiminta on
uniapneanaisilla kolme kertaa yleisempää uniapneaa sairastamattomiin naisiin verrattuna. Uniapneapotilailla on verenpainelääkitystä kaksi
kertaa ja alle vaihdevuosi-ikäisillä
uniapneanaisilla neljä kertaa enemmän vertailuryhmiin verrattuna.
Lihavuus on tärkeä uniapnean riskitekijä. Unen määrällä taas on merkitys painoon: paljon (yli 9 tuntia) ja
vähän (6 tuntia tai vähemmän) nukkuvilla on tutkimusten mukaan painonnousun riski (Hasler et al 2004,
Sleep). Sopiva unen määrä on 7-8
tuntia unta yössä. Uniapneapotilailla
voi hengityskatkosten aiheuttamien
havahtumisien vuoksi unen määrä
jäädä viiteenkin tuntiin, mikä on riski
painonnousulle. Metabolia häiriintyy
kun veren happikyllästeisyys jaksoittain laskee (Schultes et al 2005, Exp
Clin Endocrinol Diabetes). .
Vaikeaa uniapneaa sairastavien
kuolleisuus on merkittävästi suurentunut lievää tautia sairastaviin
verrattuna. Hoidolla pyritään laskemaan hengityskatkoksien määrää
eli alentamaan AHI-indeksiä. Lievää
tautia sairastavien kuolleisuus ei
paljoa poikkea enää uniapneaa sairastamattomien kuolleisuusluvusta.
(T.Young et al 2008, Sleep).
Diagnostiikka
Diagnoosin tekee aina lääkäri. Anamneesissa on tärkeää kysyä potilaan
kokemia päiväaikaisia ja yöaikaisia
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oireita. Kliinisessä tutkimuksessa
tarkastetaan paino ja pituus sekä
tutkitaan nenän, nielun ja kurkunpään ahtaus sekä kielen ja risojen
koko. Kaulan anatomia huomioidaan
– uniapneapotilailla on usein lyhyt ja
paksu kaula. Nielun ahtautta kuvataan usein Mallampati-luokituksen
avulla. Huomio kiinnitetään myös
leuan kokoon (retro- tai mikrognatia) sekä alaleuan ja kasvojen suhteeseen.
Unipolygrafiatutkimuksia (polysomnografia l.PSG) tehdään keskussairaaloiden KNF-klinikoilla sekä
yksityisilä lääkäriasemilla. PSG:ssa
saadaan selville mm. uniapnean
vaikeusaste (AHI/h), valtimoveren
happisaturaatio, kuorsauksen määrä sekä kärsiikö potilas levottomista
jaloista yön aikana. PSG:ssa todettu
hengityskatkos on obstruktiivinen
mikäli hengitysliikkeet jatkuvat
katkoksen aikana. Sentraalisessa
uniapneassa hengitysliikkeitä ei
esiinny apnean aikana.
Diagnosoinnin apuna käytetään
usein kyselylomakkeita kuten uneliaisuuskysely Epworth Sleepiness
Scale (ESS), unihäiriöiden seulontalomake Basic Nordic Sleep Questionnaire (Pohjoismainen unikysely) sekä
DEPS masennuksen seulontaan.
Hoito
Uniapneaan ei ole varsinaista lääkehoitoa. Elämäntapahoito, kuten
laihdutus ja asentohoito ovat ensisijaisen tärkeitä. Laihduttamiseen

suositellaan liikuntaa ja terveellistä
ruokavaliota. Asentohoidossa potilas
kehotetaan nukkumaan kylkiasennossa. Käytössä on erilaisia keinoja; esim. tennispallohoito, jossa
tennispallot joko asetetaan yöpuvun selkään ommelluihin taskuihn
tai rintaliiveihin siten, että selällään
nukkuminen hankaloituu. Unesta.fi
–sivustolta löytyy tamperelaislääkärien suosittelema kuorsaustyyny sekä
uniapneavyö, joka estää selällään
olemisen. Maailmalla markkinoidaan
myös vyötä, johon asennettu laite
tärisee selälleen käännyttäessä. Elämäntapahoito on uniapneahoidossa
tärkeää ja se kannattaa aina pitää
muiden hoitomuotojen rinnalla.
Ensisijainen keskivaikean ja vaikean uniapnean hoitomuoto on ylipaineilmahoito eli CPAP (continuous
positive airway pressure). Naamarin
kautta pidetään ylipainetta ilmateissä ja ylähengitysteitä auki unen
aikana. Kone rekisteröi jatkuvasti
hengitystä ja nostaa ilmavirtauksen
paineen, jos huomaa hengityksen
vaimenevan. Maskin kanssa pystyy
nukkumaan vain selällään ja koje
pitää jonkun verran ääntä.
Kirurgista hoitoa harkitaan, jollei
konservatiivisella hoidolla (elämäntapahoito, CPAP, suukoje) saavuteta
riittävää hoitotulosta. Nenän ahtautta voidaan korjata esim poistamalla
polyyppeja tai suoristamalla nenän
väliseinämä, septum. Pehmeän suulaen ja uvulan kokoa voidaan pienentää radiotaajuuskirurgialla (RFA).
Siinä neulaelektrodilla lämmitetään
pehmeän suulaen kudosta niin, että
saadaan aikaan kudosvaurio ja arven muodostuminen. Arpeutumisen
myötä kudoksen tilavuus pienenee
ja nieluun syntyy enemmän tilaa..
Uvulopalatopharyngoplastiassa
(UPPP) leikataan pehmeää suulakea takaa nielusta. Tonsillektomia
ja/tai adenotomia eli risojen poisto
tehdään tarvittaessa.
Leukakirurgia yhdistettynä oikomishoitoon on raskas ja kallis hoitomenetelmä. Riskinä saattaa olla
hermovaurio ja krooninen kipu.
Joidenkin potilaiden kohdalla
päädytään lihavuuskirugiaan. Siihen
päädytään vasta tuloksettoman ja
hyvin dokumentoidun konservatiivisen hoitoyrityksen jälkeen. Potilaat
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seulotaan äärimmäisen tarkkaan Suomessa ei operoida potilaita, joilla
BMI on alle 35 tai yli 60. Ennen leikkausta tehdään myös psykiatrinen
arvio, sillä elämänmuutos leikkauksen jälkeen on huomattava.
Vaikkei varsinaista lääkehoitoa
uniapneaan ole, voidaan nenästeroideja käyttää nenän tukkoisuuteen,
hormonikorvaushoitoa menopaussioireisiin sekä tyroksiinia kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Suukojeet
Suukojeilla suositellaan potilaille,
joilla on lievä uniapnea eli AHI <15/
h ja painoideksi alle 30. Hyvin lihavilla potilailla rasvakudos ahtauttaa
ylähengitysteitä, jolloin alaleuan
protruusiosta ei ole hyötyä. Suukojeita käytetään myös potilailla, joilla
CPAP-hoito ei onnistu.
Nukkuessa lihakset rentoutuvat ja alaleuka painuu taaksepäin,
jolloin ylähengitysteiden kudokset
pienentävät ilmatilaa Suukojeella
siirretään alaleukaa ja kielen lihaksistoa eteenpäin, jolloin nielun ilmatila kasvaa kielen kannan tasolla.
Tällöin lihaksisto aktivoituu ja syntyy
paikallinen kudosjännitys. Potilaiden
kokemuksen mukaan laite parantaa
elämänlaatua huomattavasti ja suukojehoidolla on hyvä kompliansssi.
Edellytyksenä kojeen valmistamiseen on riittävä ja hyväkuntoinen
hampaisto.
Tutkimusten mukaan suukojehoito
auttaa kuorsaukseen ja päiväväsymykseen sekä parantaa unenlaatua.
Koje on helppo valmistaa perusterveydenhuollonkin hammaslääkärien
vastaanotolla - kummastakin leuasta
otetaan alginaattijäljennös sekä purentaindeksi keltaisella mehiläisvahalla. Indeksiä otettaessa alaleuka
viedään eteenpäin ainoastaan sen
verran, että etuhampaiden kärjet
ovat samalla tasolla.
Suukojehoidon sivuvaikutuksia
ovat mm leukanivelongelmat, joiden
vuoksi osa potilaista ei pysty kojetta
käyttämään. Yleistä on, että aamulla
kojeen käytön jälkeen purenta ei osu
kohdalleen ja syöminen vaikeutuu.
Tämä on kuitenkin yleensä ohimenevää.
Muita sivuvaikutuksia ovat hyper/
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hyposalivaatio, hampaiden/puremalihasten kipeytyminen sekä
mahdolliset muutokset
purennassa. Hoidon
seuranta hammaslääkärin vastaanotolla on
tärkeää.
Ghizlane Aarabin
vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa
selvitettiin alaleuan
protruusion vaikutusta
obstruktiivisen uniapnean hoitoon.
Tutkimukseen osallistui
17 potilasta, suukojeita
titrattiin neljään eriasteiseen protruusioon:
0% ,25% , 50% sekä
75 %. Huomattavaa oli,
että jo 25% protruusiolla
saavutettiin merkittävä
AHI:n lasku. 50%:n protruusion kohdalla todettiin sivuvaikutuksien lisääntyminen. Tutkimus
suosittelee aloittamaan
kojehoidon 50%:n protruusiosta, mutta oman
kokemukseni mukaan
hoito kannattaa alkaa pienemmällä
protruusiolla. Tällöin jää vielä reilusti
varaa kojeen säätämiseen eivätkä
alun mahdolliset hankaluudet kojeen käytössä muodostu liian suuriksi.
Käytössä olevia suukojemalleja
ovat mm. MDSA-suukoje, joka on
käytössä HUS:n leukakirurgian poliklinikalla, sekä Silensor-laite joka
soveltuu enemminkin kuorsauksen
kuin uniapnean hoitoon. Helsingin kaupungin Suun erikoishoidon
yksikössä on valmistettu Herbstin
suukojeita. On hyvä muistaa, että
purentakiskoa ei suositella uniapneapotilaalle.
Suukojeita on käytössä eri
puolilla maailmaa yhteensä
140-150 eri mallia. Suomessa
käyttö on vielä melko vähäistä,
naapurimaassamme Ruotsissa
ja varsinkin Keski-Euroopassa
suukojeet uniapnean hoidossa
tunnetaan paremmin.

Herbstin suukoje koukuilla

MDSA suukoje

Kiitoksia mielenkiinnostanne!
Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta
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Hammasteknikoiden erityispätevyys koulutuksen osanottajien ensimmäinen tapaaminen Kalastorpalla 14.9.
Aho Eero, Fransas Timo, Linden Aki, Kamula Anssi, Karjalainen Mikko, Kohtamäki Teija, Koivistoinen Juri, Koppinen Marina,
Kumpulainen Teemu, Kähkönen Esko, Lauronen Tommi, Mohtaschemi Tuula (ei kuvassa), Männik Oliver, Pietiläinen Mika,
Salonen Pertti, Siira Jarkko, Tiainen Janne, Tuominen Ilkka, Wichmann Jukka (ei kuvassa), Wollstén Anders. Kuvassa ovat
lisäksi tarkastusmestarit ja Matti Taiminen.

Mestarikurssi
käynnistyi
S

yyskuun 14. 2013 oli hammasteknisen alan kannalta historiallinen päivä. Mestarikurssi käynnistyi
kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Mestarikurssin
ensimmäinen kokoontuminen oli Helsingin Munkkiniemessä, ravintola Kalastajatorpan kokoustiloissa.
Paikalla olivat tulevien kisällien lisäksi hammasteknikkomestarit Matti Savolainen, Hemmo Kurunmäki,
Kalevi Ilkka, Hannu Leppäkorpi, Matti Taiminen ja
Mikko Kääriäinen.
Läsnä oli myös Nobel Biocaren edustajana Markus
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Tuomaala, joka tarjosi kaikille paikalla olijoille oikein
maittavan lounaan.
Kysymyksiä mestarikurssista ja kuinka se toteutetaan
on ollut paljon ja uskoisin, että suurimpaan osaan saatiin
Kalastajatorpallla vastaus. Kurssin edetessä kysymyksiä
tulee varmasti lisää. Heitänkin ilmoille nyt ensimmäisen
itseäni askarruttaneen kysymyksen, kuka uusista mestarikurssilaisista tekee ensimmäisenä hammasteknisen
artikkelin Hammasteknikko-lehteen?
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erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
 Teksti: Tuula Mohtaschemi

Valviran ohjauskirje
V

alviran kesäkuussa lähettämä ohjauskirje http://
www.valvira.fi/tietopankki/ohjeet/osaproteesia_tarvitsevan_potilaan_hoito_erikoishammasteknikon_ammatinharjoittaminen on nykylainsäädännön mukainen
tarkennus käytäntöön, jossa toiminta on syntynyt tarpeen mukaisesti. Maassamme on kuntia joissa ei toimi
yksityisiä hammaslääkäreitä ja resurssit terveyskeskuksissa ovat rajalliset. Hammasproteettinen työ on
hyvin usein lähetetty kautta maan julkiselta puolelta
erikoishammasteknikolle korjattavaksi/ valmistettavaksi
. Valviran ohjauskirje on nyt karkottanut työt usealta
erikoishammasteknikolta, koska jopa kokoproteesin
valmistusta ei tämän mukaan saa lähettää yksityiselle. Kuitenkaan työ ei tule potilaalle kalliimmaksi. Sen
saatavuus on nopeampi ja joustavampi ja tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi sekä säästää julkisen puolen
resursseja.
Vaikka toiminta osaproteesien kohdalla ei ole ollut
aina täysin lainsäädännön mukainen, on se ollut hyvinkin vastuullista, sillä hammaslääkäri on todennut hoidon
tarpeen ja potilas on palannut erikoishammasteknikon
työn valmistuttua takaisin hammaslääkärin potilaaksi.
Kuten Sote ryhmässä olemme todenneet: nyt tarvi-

taan kaikkia voimavaroja ja eri ammattikuntia ei tule
syrjäyttää. Potilailla on jäämähampaita yhä useammin
ja näin hoidon tarve lisääntyy. Olisi tärkeää päivittää erikoishammasteknikoiden koulutusta tarpeen mukaiseksi.
Kuten myös muilla suun terveydenhuollon aloilla on tehty
jopa huomattavasti laajemmassa mittakaavassa.
Metropolia on ottanut liittomme yhteyttä ja tarjonnut
syksylle 2014 hammasteknikon kliinisen työn jatkokoulutusta l. erikoishammasteknikkokurssia. Tässä olisikin nyt oiva mahdollisuus päivittää kliinistä osaamista
myös osaprotetiikkaan. Koulutusta ei kuitenkaan voida
tarjota tältä osalta, jos asetusta ei olla päivitetty. Onkin
ajankohtaista että STM:n esitys 2011 olleen kuulemistilaisuuden  (DN:o STM/3329/2011) pohjalta otetaan
uudelleen käsittelyyn.
Useassa kunnassa,- kuten myös omassa kunnassamme- ,on meneillään laajoja säästövelvoitteita jotka
koskevat myös hammashuoltoa. Hoitohenkilökunnan
lomautuksia on tulossa vaikka hoitojonot ovat pitkiä.
Jo tämä vaatii perusterveydenhuollon nopeaa järkeistämistä myös suun terveydenhuollossa.

ONNITTELEMME MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta
5.10.2013		
27.12.2013		

Soininen Anssi Eht
Nukarinen Kari Eht

75 vuotta
10.10.2013		
27.10.2013		

Edelman Esko Eht
Luukkonen Pentti Eht

65 vuotta
11.11.2013		

Nepponen Juha Eht

80 vuotta
30.10.2013		

Nohrström Pertti Eht

70 vuotta
10.12.2013		

Ilkka Kalevi Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Elimäenkatu 27
00510 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax 09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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TERVETULOA

Erikoishammasteknikkoliitto ry:n

sääntömääräiseen syyskokoukseen
08.11.2013 klo 11.15
Paikka: Haaga-Helia AMK/Museoluokka 165
Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki
(Messukeskuksen viereinen talo)
Erikoishammasteknikko
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Haluatko osallistua
erikoishammasteknikkokoulutukseen?
Metropolia Ammattikorkeakoulu harkitsee erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämistä täydennyskoulutuksena. Koulutus alkaisi syksyllä 2014 ja se kestäisi noin vuoden. Koulutus olisi Metropolia Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta ja se järjestettäisiin Helsingissä.
Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, joten opiskelu työn ohessa on mahdollista.
Koulutuksen laajuus sekä opiskelun kustannukset osallistujille selviävät myöhemmin.
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan erikoishammasteknikkokoulutukseen, voit tehdä alustavan ilmoittautumisen Jarno Niskaselle. Ilmoittautuminen ei sitouta mihinkään, tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen
mahdollista ryhmäkokoa.
Jarno Niskanen
040 485 0092
jarno.niskanen@metropolia.fi

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta
Hammasteknikko –opiston kurssi numero 10
Antin Pumppu 40v tapaamisessa Pärnussa
toukokuussa 2013.
Kuvassa edessä vasemmalta Seija Järvinen ja Eila Toivanen. Seisomassa vasemmalta Kosti Uusitalo, Pekka
Porali, Osmo Karvinen, Markku Järvinen, Kauko Juntunen, Jarmo Pulkkinen, Pentti Tolvanen ja Teuvo Merikivi. Paikalle eivät päässeet Kalervo Kakko ja Matti
Savolainen.
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Dentaurum-tuotteet edustavat oikomishoidon ehdotonta
huippua. Tuotevalikoima tarjoaa tinkimätöntä laatua, innovatiivisuutta ja käyttömukavuutta niin ammattilaiselle kuin
loppukäyttäjällekin. Dentaurumin ja muiden arvostettujen
valmistajien ortodontiset välineet myy Ortomat-Herpola.
Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.ortomat-herpola.fi.

www.ortomat-herpola.fi t ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700
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JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
VASTAANOTETAAN LAHJOITUKSIA
..................................................................
Arvoisat kollegat
Olen lähdössä lokakuussa 2013 kahdeksi viikoksi
Tansaniaan, Dar Es Salaamin yliopistoon, opettamaan hammaskeramiaa.
Projekti on Helsingin yliopiston Hammaslääketieteen
laitoksen kordinoima ja matkaan lähtee lisäkseni
kaksi protetiikan
erikoishammaslääkäriä sekä ortodontian erikoishammaslääkäri.
Dar Es Salaamin yliopisto on pyytänyt koulutusta
esteettiseen hammashoitoon ja he ovat kiitollisia
kaikesta avusta.
Nyt pyydänkin, arvoisat kollegat, teidän apuanne.
Opetan kahdelle Yhdysvalloissa koulutetulle hammasteknikolle posliinilaminaattien valmistuksen
platinafoliotekniikalla.
Itse lahjoitan jo käytöstäni poistetun, mutta hyväkuntoisen posliiniuunin pumppuineen.
Jos teillä on esimerkiksi tarpeettomia posliinijauhesarjoja tai muita keramiaan käytettäviä tarveaineita
joista voisitte luopua, niin ottaisitteko yhteyttä.
Terveisin
Olli Ilmavalta
p. 09-5878288 tai 0400-401212

.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Haemme joukkoomme HAMMASTEKNIKKOA
vakituiseen työsuhteeseen.
Tulet toimimaan osana tiimiä, joka vastaa CAD/CAM
teknologiaan perustuvasta PlanEasyMill-palvelusta.
Tehtävässäsi vastaat hammaslaboratorioista tulevien digitaalisten CAD-suunnittelujen tarkistamisesta
sekä niiden pohjalta jyrsittyjen hammasteknisten
tuotteiden käsin viimeistelystä, pakkaamisesta ja
lähettämisestä edelleen asiakkaille. Käytät myös
osaltasi palvelun DMG Ultrasonic 20 –työstökonetta,
johon annamme kattavan perehdytyksen. Plandentillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi uusinta
teknologiaa käyttävien laitteiden parissa.
Vastuualueellasi on myös CAD-suunnitteluohjelmien
tukipalvelut ja CAM-ohjelmistojen käyttö. Lisäksi
pidät sujuvasti yhteyttä CAD/CAM-järjestelmien valmistajiin sekä Suomessa että ulkomailla.
Lisätietoa: Tuotepäällikkö Sami Jatkola
p. 040-8342698, sami.jatkola@plandent.com
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo Oy
Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa/hammaslaboranttia.
Tiedustelut: Vesku Vuoristo p. 014-612 106/
iltaisin 040-5612 106

Osoite
Postino

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Syntymäaika
Jäsennumero		

Osoitteen muutos

Jäseneksi liittyminen
Nimi

Vastauslähetys

!

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

SHtS ry

vuumme
u kotisi
.fi

HT-lehden palvelukortti

maksaa
postimaksun

tutust

SHtS ry

www.hammasteknikko

Leikkaa irti ja sujauta postiin

Fornax® T – now
with integrated
cooling

Alexander Meinders
Area Sales Manager
BEGO

BEGO's trio of perfection

The perfect system for
high-quality partial denture
BEGO's history, expertise and knowledge come together to ensure a perfectly
matched system for casting partial denture:
• Fornax® T – an ergonomic, compact casting machine with all technical and
economic beneﬁts
• Wirovest® – phosphate-bonded investment for exceptional ﬁts
• Wironit® – the classical partial denture alloy for clasp prothesis
www.bego.com

Partners in Progress

JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Kavo evl jynssi ja Basic Wood kahden työntekijän
työpöytä.
Tekaritupa Oy / Eila Toivonen, Puh. 040- 7031647
..................................................................
Dental Labor - lehdet 5 viimeistä vuosikertaa, Saksan kieliset, paljon mestaritason työesittelyjä.
puh. 050 3588547
..................................................................
Myydään IMPLANTTIOSIA Alennus 20 - 25% /ovh.
Katso luettelo myytävistä implanttiosista!
Hannu Leppäkorpi Hammaslab. Dentrio Oy
Tuomiokirkonkatu 34 A 12 33100 Tampere
p. 03-2148390, 0400-622016
dentrio@tendent.com

..................................................................

Eht -tarvikkeita
Kipsivibraattori, jäljennöslusikoita ja vajaita hammassarjoja.
Virva Zenon, Porvoo p. 040 5349887

..................................................................

Myydään hyväkuntoinen käytetty potilastuoli.
Esim. erikoishammasteknikon vastaanotolle.
Tiedustelut niina24@hotmail.fi

.................................................................
MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
.................................................................
Hammaslaboratorio ja erikoishammasteknikon
vastaanotto Kuusamossa.
Hyvät ja toimivat tilat, hyvä asiakaskunta Koillismaalla. Monipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet
kauniissa luonnossa.
Raija Säkkinen p. 045-3252342
raijasa@hotmail.com
.................................................................
OSTETAAN
.................................................................
Ostetaan vetolevylaite (esim Erkoform RVE) sekä
mikromoottori (esim Kavo 9 tai vastaava).
Eero Rissanen 050 5616905.
.................................................................
PAIKANHAKIJOITA
.................................................................
Kiinteästä protetiikasta innostunut, valmistuva hammasteknikko etsii työharjoittelupaikkaa pääkaupunkiseudulta 28.10 alkaen, sekä vakituista työpaikkaa
tammikuusta alkaen. Ota rohkeasti yhteyttä!
Tuomas Mustonen / 044-0558084 /
tume.mustonen@gmail.com

.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammasteknikko/hammaslaborantti
Tarvitsemme porukkaamme 1-2 alan perustiedot ja
taidot omaavaa henkilöä.
Sinulla ei välttämättä tarvitse olla alan viimeisempiä
tietoja tai kokemusta,
koska meillä sitä jo on ja sitä voimme myös sinulle
tarjota.
Olemme toimineet viriilissä urheilu ja kulttuurikaupungissa jo yli 54 vuotta,
ja voimme tarjota sinulle vakituisen paikan Tendent
hammaslaboratoriossa. Ota reilusti yhteyttä !
Risto Rikkonen 0400 55 66 38 tai
rikkonen@tendent.com
..................................................................
Hammaslabaoratorio SR-Hammas Oy hakee vakituiseen, pitkäaikaiseen työsuhteeseen
hammasteknikkoa, -laboranttia tai -työntekijää.
Päätoimialueena koko- ja osaprotetiikka, muovityöt.
Purentakiskojen sekä rankojen kokonaisosaaminenluetaan eduksi.
Olemme lähes 40 vuotta Jyväskylässä toiminut, moderni ja monipuolinen täyden palvelun hammaslaboratorio.
Tule viihtymään yhteen Suomen nykyaikaisimmista
hammaslaboratorioista. ks. lisää nettisivuiltamme.
yht.otot jani.ruppa@gmail.com  www.srhammas.fi
..................................................................
HAMMASTEKNIKKO/HAMMASLABORANTTI
LINDENT OY Hammaslaboratorio Helsingissä etsii
tiimiinsä HAMMASTEKNIKKOA/HAMMASLABORANTTIA.
Tule mukaan osaavaan joukkoomme , tarjoamme
mielenkiintoisen työpaikan osaavassa tiimissämme.
Lisätietoa laboratoriostamme löydät sivuiltamme
www.lindent.fi ,  ota rohkeasti yhteyttä.
Aki Lindén
Lindent Oy Hammaslaboratorio
Vanha talvitie 11 A
00580 Helsinki
Puhelin : 09-6949094 , 0400-648540
E-mail : aki.linden@lindent.fi
www.lindent.fi

Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille.
Lähetä jäsenilmoitus sähköpostiosoitteeseen: jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
3/2013
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Odontologi 2013
Hammastekniikan
syysluentopäivät
8.11.2013 perjantaina Helsingin MessukeskuksessA
Sali: Äyräpää
09.00-9.15 	Hammastekniikka-päivien avaus
pj. Ilkka Tuominen
09.15-10.00 	Milloin potilas pitäisi lähettää EHT: ltä eteenpäin,
esim. sairauden tai muun yhteydessä.
HLT, EHL Kari Panula
10.15-11.00 Desinfiointi sekä uudet hygieniamääräykset EHT
vastaanotolla ja laboratoriossa.
Hygieniahoitaja, SHG Jaana Alapulli
11.00-12.15 Lounas
12.15-13.00 Splintit ja väliaikaiset kruunut implanttiprotetiikassa
EHL Eine Westman
13.15-14.00 	Otsakamera hammaslääkärin ja –teknikon kommunikoinnissa
EHL Peter Rusanen
14.00-15.00 Cara-I-Bridge, Käännetyt ruuvikanavat implanteissa
HT Lennart Bäckman.
15.00-16.00 	Hammasteknikkokoulutuksen tilannekatsaus
Alan järjestöt
16.00- 	SHtS vuosikokous

Ilmoittautumiset Hammastekniikkapäiville:
Juha Pentikäinen 050-413 6199 sihteeri@hammasteknikko.fi
4.11.2013 mennessä ennakkoilmoittautuneet jäsenet 100€/Ei jäsenet 160€
Jälki-ilmoittautuneet: Jäsenet 160€/Ei jäsenet 200€
HUOM! Rintalaput ovat voimassa 7-9.11.2013
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h a m m a s t e k n i s e n

a l a n

e r i k o i s l e h t i

Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin: 		
Sähköposti:
Kotisivu:
Päätoimittaja:
Taitto:
Mainosmyynti:		

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
shts@hammasteknikko.fi
www.hammasteknikko.fi, email: webmaster@hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928, email: paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, email: taittaja@hammasteknikko.fi
mainosmyynti@hammasteknikko.fi

Laskutus:		
Puhelin: 		
Laskutusosoite:		

Juha Pentikäinen, email: sihteeri@hammasteknikko.fi
050-413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Levikki: 		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
Palstan leveys:		
Painopinta-ala:
Etusivun ilmoituskoko:
Ilmoitusaineistot:
Painomenetelmä:
Painopaikka:		

A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
182 x 280 mm
132 x 195 mm
Sähköinen aineisto , väriprofiili Fokra 39
Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648

Ilmoitushinnat:	Koko 			
4-väri
		
1/8 		 230 euroa
		
1/4 		 360 euroa
		
1/2 		 680 euroa
		
1/1 		1 350 euroa
		
Alennukset:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:
Pankki: 		

SHtS ry
Nordea 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		N:o
Ilmestymisviikko	Aineistopäivä		Aineistopäivä
								
ilmoitukset
artikkelit
1.
2.
3.
4.
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9. viikko
20. viikko
38. viikko
51. viikko

11.02.
30.04.
03.09.
03.12.

04.02.
22.04.
27.08.
26.11.
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Kurssit ja tapahtumat keväällä 2013
STB-menetelmä LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät
alihankintaa, STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa Lisätiedot Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com
Hammasteknikkomestarikoulutus alkaa
Hammasteknikkomestarit ry. järjestää erityispätevyyskoulutuksen hammasteknikoille.
Erityispätevyyden suorittanut hammasteknikko saa hammasteknikkomestarin arvonimen. Hammasteknikkomestarin
erityispätevyyden suorittamisen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista ja tietopohjaa vaativan proteettisen
hoidon suunnittelussa sekä toteuttamisessa.
Hammasteknikkomestareiden erityispätevyys koulutuksen kokoontuminen 14.9.2013 klo 12.00
Helsingissä (paikka ilmoitetaan myöhemmin).
Lisätietoa: http://hammasteknikkomestarit.fi
BEGOn rankakurssi 29.9. - 2.10.2013
Begon tehdas, Bremen
Hammasväline ja Bego järjestävät erikoishammasteknikoille ja hammasteknikoille rankaproteesikurssin,
jonka aikana tutustutaan Begon tehtaaseen Saksan Bremenissä.
Kurssin hinta: 690.00 € (sis. alv 24%)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.9.2013
Lisätietoja: arttu.lahtinen@hammasvaline.fi
Katso myös!
http://www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat
Kokoproteesin asettelukurssi Liechtenstein 10.–11.10.2013
Kurssilla tutustumme BPS-tekniikkaan (Biofunctional  Prosthetic System).
Järjestelmän osa-alueet: Purennan rekisteröinti, purennan siirtäminen keskiarvo artikulaattoriin, mallianalyysi,
asettelu, purennan sovitus ja työn valmistus.
Kurssin aikana työskentelemme ”hands-on” koulutuksena kaikki muut osa-alueet paitsi purennan rekisteröinnin.
Hammasasettelussa käytämme apuna keskiarvo asettelulevyä. Jokainen kurssilainen pääsee sovittamaan työtänsä (vahavaihe) hammaslääkärin ohjauksessa potilaan suuhun. Kurssi sisältää demonstraation, kuinka valmistat
kokoproteesin IvoBase-laitteella. Kurssi sopii hammasteknikkomestarin koulutusohjelmaan.
Paikka: ICDE Schaan, Liechtenstein
Aika: 10. – 11.10.2013
Paikkamäärä: max. 10 hlö.
Kurssin hinta: 395€ (sis alv:n)
Kouluttaja: Mattheus Boxhorn, Ivoclar Vivadent AG
Kurssille tulijat ostavat itse lentolippunsa Hki-Zurich-Hki sekä maksavat hotelliyöpymiset (2yötä) paikanpäällä.
Kurssihinta sisältää; kurssin, lounaat 2x, päivällisen sekä kuljetuksen lentokentältä Liechtensteiniin ja takaisin.
Sitovat ilmoittautumiset: reijo.heinonen@ivoclarvivadent.com tai 040-511 5990
Minkä IPS e.max Press materiaalin valitsen etualueen töihini?
Hammasteknikko Rob Lynock (Birminghamn, UK) näyttää kuinka hän suoriutuu
jokapäiväisistä valintaongelmistaan, ottaako Press LT, HT, MO, HO vai Impulse?
Kurssilla kerrostetaan cut-back´nä yksi etualueen kruunu.

Jos haluat hammastekniikkaan liittyvän tapahtumasi tälle palstalle, ota yhteyttä:
Teppo Kariluoto, webmaster@hammasteknikko.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi
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Tämä kurssi on rakennettu kaksiosaiseksi.
Ensimmäinen osio on syksyllä 2013 ja jatko-osa (2pv keväällä 2014).
Ei edellytä osallistumista molemmille kursseille.
Kurssi sopii hammasteknikkomestaritutkinnon vaatimuksiin.
Helsingin kurssi
Kurssipaikkoja 10, VIISI JÄLJELLÄ
Kurssin hinta on 350€+alv
Kurssi pidetään Helsingissä 10.10.2013
Paikka tarkentuu ennen kesälomia.
Turun kurssi
Kurssipaikkoja on 7, VIISI JÄLJELLÄ
Kurssin hinta on 350€+ alv
Kurssi pidetään 11.10.2012
Hammaslaboratorio Design Hammas Oy:n tiloissa
Puutarhakatu 11-13, lh10, 20100 Turku
Sitovia ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan,
mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
Forestadent - Tehdasvierailu ja hammastekniikan kurssi
Laboratory course - Concepts of efficient palatal expansion and molar distalization for dental technicians
23. - 27.10.2013
Traben-Trarbach, Germany

Odontologi 2013 Hammastekniikkapäivät
8.11.2013 perjantaina Helsingin Messukeskus
Sali: Äyräpää
Hammastekniikan Syysluentopäivät
09.00-9.15 Hammastekniikkapäivien avaus pj. Ilkka Tuominen
09.15-10.00 Milloin potilas pitäisi lähettää EHT: ltä eteenpäin, esim. sairauden tai muun yhteydessä.
HLT, EHL Kari Panula
10.15-11.00 Desinfiointi sekä uudet hygieniamääräykset EHT vastaanotolla ja laboratoriossa.
EHT Tuula Mohtaschemi
11.00-12.15 Lounas
12.15-13.00 Splintit ja väliaikaiset kruunut implanttiprotetiikassa, EHL Eine Westman
13.15-14.00 Otsakamera hammaslääkärin ja –teknikon kommunikoinnissa, EHL Peter Rusanen
14.00-15.00 Cara-I-Bridge, Käännetyt ruuvikanavat implanteissa. HT Lennart Bäckman.
15.00-16.00 Hammasteknikko koulutuksen tilanne katsaus, alan järjestöt
16.00- SHtS vuosikokous
Katso myös Hammaslääkäripäivien ohjelma:
http://www.hammaslaakaripaivat.fi

Plandent-risteily 14.-16.11.2013
Pyöräytä pikkujoulukausi käyntiin jo perinteeksi muodostuneella Plandent-risteilyllä!
Luvassa joulutunnelmaa, työpajoja, tuotenäyttely sekä tutustumista hammasalan uutuuksiin
Tukholman Swedental-näyttelyssä. Paluumatkalla tanssijalkoja liikuttaa bilebändi Playa.
MC-Dental 2014 - Plandent
Kesäkuussa 2014, Lahdessa.
MC-Dental Facebook
3/2013
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2013
Suomen Hammasteknikkoseura Ry	
	Nimi	gsm
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
040-540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallitus
Jussi Karttunen
0400-595 559
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-594 3638
Teemu Oinio
045-6732109
Päätoimittaja Anders Wollstén
0500-683 928
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Virkistys tmk Teemu Oinio
045-6732109
Jooa Rissanen
045-885 9740
Kirsi Rintamäki

		
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja Esko Kähkönen
Jukka Salonen
Ilkka Tuominen
Sihteeri
Juha Pentikäinen

050-303 0871

e-mail
toimikunta
puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
webmaster@hammasteknikko.fi
www-sivut
jussi.karttunen@hammasteknikko.fi koulutustoimikunta
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
koulutustoimikunta
jukka.salonen@hammasteknikko.fi		
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
paatoimittaja@hammasteknikko.fi lehtitoimikunta
lehtitoimikunta
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
lehtitoimikunta
lehtitoimikunta
taittaja@hammasteknikko.fi
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
virkistys@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi

050-371 1200
050-594 3638
040-540 4880
050-413 6199

koulutus@hammasteknikko.fi
koulutustoimikunta
jukka.salonen@hammasteknikko.fi koulutustoimikunta
ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi koulutustoimikunta
sihteeri@hammasteknikko.fi		

Erikoishammasteknikkoliitto Ry	
	NIMI	gsm
Toiminnanj.
Tuula Mohtaschemi 050-436 6640
Puheenjohtaja Ilkka Garaisi
040 560 0400

e-mail
ukihammas@uusikaupunki.fi
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi

Korkeala Tapani  
050-5984734
Pauli Nurmi
050 557 0399
Yrjö Rautiala
050 511 9052
Pekka Juurikko
040 541 8921
Varajäsenet
Terho Parikka
0400-712 151
Komujärvi Tuula
040-7658916
Raija Savolainen
040 777 6606
Ingalsuo Kalervo
0500-621294
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala

tapani.korkeala@hammastaja.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
Eettinen
yrjo.rautiala@pp.armas.fi
Markkinointi
pekkajuurikko@dlc.fi  
Eettinen, Koulutus
terho.parikka@pp1.inet.fi
tuula.komujarvi@luukku.com 		
raija.k.savolainen@luukku.com
Viestintä
mingalsuo@yahoo.com
teejii-tuloste@kolumbus.fi
050-406 8853
Markkinointi .

toimikunta
Kv toiminta, viestintä
Kv toiminta, eettinen

Hammaslaboratorioliitto ry	
nimi 	gsm
e-mail			
Toiminnanj.
Markku Annaniemi 040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Puheenjohtaja Mia Niemi
040-541 3672 mia@dentalteam.fi
Varapj.
Henry Salmelainen 040-513 0511
teknodent@co.inet.fi
Hallitus
Eero Aho
050-354 3717
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
Terhi Klint-Pihlajamaa 040 526 9676 hamlab-ksalonen@kotiposti.net
Olli Ilmavalta
0400 401212		
Markku Sinisalo
040 5449825
Ilkka Tuominen
040 5404880
Anders Wollsten
0500 683928
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Hammasalan
uutuuksia ja
pikkujoulutunnelmaa

Pyöräytä pikkujoulukausi käyntiin jo perinteeksi muodostuneella Plandent-risteilyllä!
Luvassa joulutunnelmaa, työpajoja, tuotenäyttely sekä tutustumista hammasalan
uutuuksiin Tukholman Swedental-näyttelyssä. Paluumatkalla tanssijalkoja liikuttaa
bilebändi Playa.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset www.plandent.fi

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
puh. 020 7795 200, fax 020 7795 344

s!

Uutuu

IvoBase Järjestelmä
®

Uusi innovatiivinen proteesinvalmistus järjestelmä!

Kontrolloitu

ruiskutusmenetelmä takaa täydellisen
istuvuuden proteeseille

Kudosystävällinen

minimaalisen jäännösmonomerimäärän
<1 % ansiosta

Helppoa

täysin automatisoidussa työskentelyprosessissa
(ruiskutus- ja polymerointivaiheet) vettä ei tarvita
polymerointivaiheessa

TÄYDELLISTÄ LAATUA ALTA AIKAYKSIKÖN
Sinun ei tarvitse enää odottaa tekniikkaa, jolla valmistat proteesit tehokkaasti ja tarkasti:
IvoBase järjestelmä on täällä. Sen avulla voit valmistaa erittäin laadukkaita ja bioyhteensopivia proteeseja.
Lisätietoja verkkosivuiltamme.

päivät
Hammaslääkäri

7. - 9.11. 2013
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Näe jännittäviä

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB

Sales Representative Finland: Mikko Lindfors, gsm 040 519 41 41 l Reijo Heinonen, gsm 040 511 59 90

