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Haasteiden
Koko suun terveydenhuollon henkilökunta on suurien haasteiden edessä.
Meidän on pystyttävä entistä parempaan yhteistyöhön keskenämme niin
koulutuksen, laatujärjestelmien, tutkimuksen kuin markkinoinnikin osaalueilla. Hyvät lähtökohdat ovat olemassa jos tartumme niihin emmekä
hukkaa mahdollisuuksia. Kaikkia alamme ammattiryhmiä on koetellut
monet lamavuodet. Liikakoulutus on johtanut työttömyysjonojen
kasvamiseen. On katsottava peiliin ja opittava tuntemaan ja olemaan ns.
"tavallinen kadulla kulkija" ja tervehtimään vastaantulijaa. Työautomaattia
eli valmistumisen jälkeistä automaattista työpaikkaa ei enää ole.
Työt keskittyvät sinne, missä ne parhaiten yhteistyötiiminä osataan
tehdä. Niille, jotka täydennyskouluttavat itseään ja laittavat itsensä
"peliin" potilaan parhaaksi.
Hammasteknisen alan järjestöt ovat ottaneet haasteen vastaan yhteistyön
kehittämisessä suun terveydenhuollon alueella. Suomen Hammasteknikkoseura kehittää yhteistyökuvioita täydennyskoulutuksen ja tutkimuksen
alueella suun terveydenhuollon järjestöjen kanssa.
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Sisältö:

Erikoishammasteknikkoliitto ja Hammaslääkäriliitto suunnittelevat
täydennyskoulutustapahtumia yhteistyön parantamiseksi potilaan
parhaaksi. Tämän tapaisessa yhteistyössä voittavat kaikki - niin tekijät
Pääkirjoitus
kuin potilaatkin.
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VITA Z E T A H L C

BOND

Ainutlaatuinen metallin ja akryylin
sidosaine, joka soveltuu kaikille Vitan
Zeta materiaaleille.
•
•
•
•
•

Luja sidos nopeasti ja vaivattomasti
Sidosaine ia opaakkiväri yhdessä tuotteessa
Ei kalliita laite investointeja
Ei silaanista johtuvaa hydrolyysin v a a r a a
Yksinkertainen ja varma työskentelytekniikka

VITA Z E T A

H C

Kuumapolymeroitava fasettimateriaali,
joka ei sisällä metyylimetakrylaattia.
•
•
•
•

Erinomainen taivutuslujuus ja iskunkestävyys.
Korkea kulutuskestävyys.
Esimerkillinen värintoisto ja -pysyvyys.
Heti käyttövalmis pastamuoto.

Hammaslaboratorioliiton projektina on laatujärjestelmän kehittäminen
Hydroterminen
laboratorioihin NIOMin avustuksella. Tämäkin vaatii laajaa yhteistyötä
koko suun terveydenhuollon alueella ennenkuin laatujärjestelmä keramiamenetelmä
- HTM Ernst A. Hagenbarth
hyödyntää potilasta.
das dental-labor XLIII, 9/95
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos on siirtymässä ammatti- käännös HT Juha Korhonen
korkeakouluun ja täten hammastekninen osastokin on siinä mukana.
Meneillään on mullistava rakennemuutos ja muutoksella varaudutaan Suusyöpä ja sen
tulevaisuuteen. Tämä asettaa suuret haasteet koulutuksemme vetäjille esiasteet
- E H T , HTM Hemmo Kurunmäki
mutta suunta on oikea, rohkeasti ylöspäin.
RAUHAISAA JOULUA KOKO AMMATTIKUNNALLE

©

Sidosopaakki
sisältää negatiivisesti
(-)
varautuneita
karboksyyliryhmiä.
Hiekkapuhalluksen
jälkeen
metallinpinta
aktivoituu
ja varautuu positiivisesti
(+).
Erimerkkisesi
varautuneet
hiukkaset
vetävät
toisiaan puoleensa
ja synnyttävät
lujan
sidoksen
metallin ja akryylin
välille.

Kriittisiä vaiheita rangan
istuvuuden kannalta
15
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- Olavi Karusuo

• 24 h, 37 °C, distilled water
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Valokovetteinen fasettimateriaali, joka
sisältää sopivasti vahvistavia keraamisia täyteaineita.

Täyteaineita sisältämätön kylmäakryyli
korjauksiin ja väliaikaisiin ratkaisuihin.

• Hyvät lujuusominaisuudet.
• Sopii käytettäväksi myös teleskooppitöihin
ja okklusaalipinnoille.
• Hyvä värinpitävyys, ei tummu suun
olosuhteissa.
• Helppo kiillottaa tavallisilla kiillotusvälineillä.
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Tieteellinen vertailu erilaisten
sidos-systeemien
murtolujuusarvoista.
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perustuu
Dr. Wolf Dieter Mullerin
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Berliinin
yliopistossa.
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JA TOTEUTUVIEN HAASTEIDEN UUTTAVUOTTA

Bonding Systems

Compression I shear
strength (MPa)
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Kolmen vuoden kokemus Golden Gate -menetelmästä

Hydroterminen
keramiamenetelmä

Onko mahdollista rajoittaa käytettävien metalliseosten lukumäärää?
Saksassa on tällä hetkellä olemassa
hammaslääketieteelliseen käyttöön
noin 1000 erilaista lejeerinkiä.
Saksan terveysvirasto julkisti vuonna
1993 asiantuntijoita kuultuaan
seuraavat suositukset:

HTM Ernst A. Hegenbarth
das dental-labor 9/95

1. Hammasalan lejeerinkien valmistajilta edellytetään, että he tuovat
markkinoille vain sellaisia potilaskäyttöön tarkoitettuja metalliseoksia,
joita on tarpeeksi laajasti testattu.
Metallien korroosionkestävyys ja
kudosystävällisyys on selvitettävä.

Käännös: HT Juha Korhonen

Vain yksi metalli potilaan suusssa monet hammaslääkärit ja
hammasteknikot ovat haaveilleet
tästä tilanteesta. Titaani toteuttaa
tämän haaveen vain rajoitetusti: sitä
on hankalaa työstää, eikä se
esteettisistä syistä sovellu näkyville
alueille tehtäviin töihin (Wirz 1993).
On ollut kysyntää korkeakuhapitoisellepäällepolttometallillejoka
olisi yksinkertaista työstää,
kullankeltaista väriltään, jonka
mekaaniset ominaisuudet olisivat
erinomaiset ja joka sopisi kaikkiin
proteettisiin töihin. Tällainen
lejeerinki on olemassa ja se on
kaiken lisäksi osa kokonaista
valmistusmenetelmää: Degussan
Golden Gate -menetelmää.
Tekniikkaa on käytetty jo kolme
vuotta ja tässä artikkelissa
tarkastellaan käyttökokemuksia.

Kuva 1. Kokokeraamisia töitä: 11 laminaatti (Ducera LFC); 21,
22 kokokeraamiset kruunut.

Kuva 2. Keraamiset inlayt 24,25 (Ducera LFC), kultainlayt
26,27 (Degunorm).
Hammaslääketieteellisessä ja hammasteknisessä tutkimuksessa kehiteltyjen uutuuksien täytyy vastata
sekä potilaiden tarpeisiin että
markkinoiden vaatimuksiin. Esteettiset näkökohdat, ja yhä lisääntyvässä määrin myös kudosystävällisyyteen kohdistuvat vaatimukset,
ovat keskeisiä, mutta näiden ohella
myös proteettisten ratkaisujen
luotettavuus ja pitkäikäisyys on
erittäin tärkeää. Hyvä estetiikka
saavutetaan etuhammasalueella
4

siltojen yhteyteen, on tarvittu
useampia metalliseoksia ja usein
myös juotteita. Yhdistelmä- ja
implanttitöissä on käytetty osittain
epäjalojakin lejeerinkejä. Näin ollen
ei ole aina voitu täyttää kudosystävällisyyden vaatimuksia parhaalla
mahdollisella tavalla.

käyttämällä kokokeraamisia kruunuja ja laminaatteja, sivuhammasalueella on käytetty jo pitkään
adhesiivisesti kiinnittyviä proteettisia
korvikkeita.
Vuosikymmenten mittaiset kokemukset metallokeraamisista sidoksista ovat vahvistaneet metallokeraamisten menetelmien luotettavuuden, vaikkakin toivomisen varaa
vielä on. Kauan on elätelty toivetta
jalosta, korkeakultapitoisesta päälle-

polttometallista, jolla olisi erinomaiset
mekaaniset ominaisuudet, joka olisi
kullanväristä ja sopisi kaikkiin
proteettisiin ratkaisuihin. On tunnettua, että aiemmat käytössä olevat
korkeakultapitoiset, keltakullanväriset päällepolttometalliseokset
ovat kiinnittyvyydeltään huonoja ja
niiden käyttö rajoittuu näin ollen vain
yksittäisiin kruunuihin ja pieniin
siltoihin. Kun on tehty inlaytä, onlaytä
ja osakruunuja yhdistelmätöihin
metallokeraamisten kruunujen ja
hammas
teknikko

2. Hammaslääkäreiden tulisi tulevaisuudessa käyttää vain sellaisia
lejeerinkejä, joita on uuden käsityksen mukaisesti tarpeeksi testattu
ja jotka on kliinisessä käytössä
todettu sopiviksi. Hammaslääkäreiden pitäsi jatkossa tehostetummin
valistaa potilaitaan. Kadmiumia,
berylliumia tai lyijyä sisältäviä
seoksia ei enää pitäisi käyttää niiden
allergiariskien vuoksi. Asiantuntijat
vahvistavat Saksan terveysviraston
jo vuonna 1992 antaman suosituksen, jonka mukaan palladiumkupari -lejeerinkejä ei pitäisi käyttää.
Lisäksi ehdotetaan, että tiedot
potilaille käytettävistä metalliseoksista tulisi kirjata, käytössä
ilmeneviä ongelmia pitäsi tarkkailla
ja niistä pitäisi raportoida.
3. Kun hammasteknikko valmistaa
esim. kruunuja, hänen pitäisi ottaa
huomioon, että metalliseoksen
työstäminen vaikuttaa kudosystävällisyyteen. Valmistajan lejeeringistä antamat tarkat tiedot ovat
siksi välttämättömiä.
4. Potilaan pitäsi ennen hoidon
aloittamista kertoa hammaslääkärilleen ilmenneistä allergioista,
erityisesti metalliallergioista. Kun
proteettinen työ on suussa, potilaan
pitäsi kertoa hammaslääkärille
mahdollisista sivuvaikutuksista.
hammas
teknikko

Potilaan ja hammaslääkärin sekä
hammaslääkärin ja hammasteknikon läheinen yhteistyö on tärkeää,
jotta voidaan punnita vaaratekijät ja
löytää paras mahdollinen hoitoratkaisu.

kohottaa 15-20 prosenttia ja laskea
polttolämpötilaa 750-800°C:een.
Ducera käytti näiden raaka-aineteknisten ongelmien ratkaisuun
tietoja hydrotermisen LFC:n (Low
Fusing Ceramic, alhaisen sulamispisteen omaava keramia) kehit5. Jos jo käytössä olevat kruunut ja telystä.
sillat eivät aiheuta allergisia reaktioita, ei nykyisen käsityksen mukaan LFC-massoilla (polttolämpötila 660tarvita mitään toimenpiteitä.
680°C) saatiin uusia, parempia
ominaisuuksia aikaiseksi sekä
Uusien lejeerinkien ja keramia- kuumissa että kosteissa olosuhmenetelmien nopeaan käyttöön- teissa siten, että lasin kemialliseen
ottoon vaikuttaa paitsi hammas- rakenteeseen lisättiin hydroksyylilääkärin pyrkimys tarjota potilaalle ioni. Materiaalille oli ominaista tiivis
paras mahdollinen hoito, myös niiden rakenne, erinomainen läpinäkyvyys
tavattoman nopea ja menestyksekäs ja valon hajaantuminen, lujuus 110
2
2
lanseeraus (Duceragold). Muuta- N/mm , jopa 160 N/mm (Ottmar
man kliinisen tapausesimerkin avulla Komma: Hydrotermale Dentalkeratarkastellaan tässä, miten menes- miksysteme, Dokumentation Ducera
tyksekkäästi on pystytty selvit- Dental, Rossbach). Kuitenkaan
tämään näiden uusien menetelmien hydroterminen hammaslasi ei yksin
tärkeimmät indikaatiot korjaavassa mahdollista samanaikaista lämpöhammashoidossa ja hammas- laajenemiskertoimen muutosta.
Lämpölaajenemiskertoimen kohottekniikassa.
tamiseksi Duceragoidin keramiaGOLDEN GATE -MENETELMÄN massaan integroitiin hydrotermisessä lasivaiheessa pieniä leusiitMATERIAALITEKNISIÄ
tikiteitä.
Lasin rakenteessa olevien
ERIKOISUUKSIA
leusiittikiteiden määrä, kokoja muoto
Inlayssä, onlayssä, valetuissa määräävät materiaalin ominaisuukruunuissa ja muovisekoitteisissa det. Näin Duceragold-keramiastatuli
kiinteissä tai irrotettavissa töissä kaksivaiheinen, hydroterminen,
päällepoltettava hammaskeramia.
käytettävien kylläisten, kullanDucera sai ainoana valmistajana
väristen lejeerinkien sulamisväli on
maailmanlaajuisen patentin tämän
900-960°C. Niiden lämpölaajeneuudenlaisen materiaalin tuotannon
miskerroin poikkeaa merkittävästi
tekniselle osuudelle.
perinteisten päällepolttometallien
lämpölaajenemiskertoimesta. Niinpä
näitä metalliseoksia ei voida käyttää Uudella, hydrotermisellä, leusiittiyhdessä perinteisten, korkean kiteitäsisältävällä hammaslasiIla on
polttolämpötilan omaavien, kera- seuraavia ominaisuuksia: polttomioiden kanssa.
lämpötila 760-780°C, alhaisempi
lasittumispiste 490°C, korkeampi
Eri valmistajat kehittelivät uusia, lämpölaajenemiskerroin oc25-500°C
osittain palladiumittomia IV luokan = 158pm/m°C, erinomainen läpinäkulta-platina -lejeerinkejä, joiden kyvyys, reunojen stabiilius polttalämpökerroin alkoi a 25-600°C = misen aikana, tiivis pintarakenne,
16,4pm/m/°C:sta. Näiden uusien ienystäväliinen ja muuttumaton suun
2
(Degunormin tyyppisten) lejee- olosuhteissa, lujuus 100 N/mm
vähimmäisvaatimus 50 N/
rinkien sulamisväli on 200-250°C (DIN-ISO
2
2
alhaisempi kuin tähänastisten mm ), pitolujuus jopa 130 N/mm .
päällepolttometallien. Vain näin
pystyttiin säilyttämään kylläinen Nämä valmistajan antamat tiedot
kullankeltainen väri ja saavuttamaan osoittavat, että uusi materiaali ylittää
riittävä lujuus. Keramian valmistajia monessa suhtessa perinteisten
vaadittiin tekemään näille lejee- metallokeraamisten keramiamasringeille sopiva päällepolttokeramia. sojen ominaisuudet. Kliinisesti on
Käytettävissä oleviin metallo- kuitenkin tärkeää, että materiaalin
keraamisiin massoihin verratuina piti pintakerros on hyvä. Koska tämä
keramian lämpölaajehemiskerrointa keramia on rakenteeltaan tasa5

Kuva 3. Yksityiskohta laminaatista 6 kuukautta
adhesiivisen kiinnittämisen jälkeen: hyvä ienraja.

Kuva 4. Golde Gate -menetelmällä valmistetut
metallokeraamiset kruunut. Ienraja 6 kuukautta
sementoinnin jälkeen.

laatuista, pinnan karheus on pieRauhtiefen - Vergleich
nempi. Pintakerroksesta voidaan
näin ollen tehdä paksumpi, jolloin
DUCERAM
kudosystävällisyys paranee. Tämä
myönteinen ominaisuus on todettu
kliinisesti jo kauan sitten niissä
proteettisissa korvikkeissa, joiden
pintakerros on LFC-materiaalia (ks.
DUCERAGOLD
kuvat 3 ja 4 sekä taulukko 1). Koska
4.8mm
nämä lasit ja lasikeramiat on
0 36ti
huomattavan helppoa kiillottaa,
saadaan aikaan ihanteellinen istuvuus ienalueella, pienentynyt plakinDUCERAM-LFC
muodostus ja homogeeniset, tiiviit
purupinnat (ks. kuva 5). Vielä suussa
tapahtuvan purennan hiomisen
jälkeenkin on mahdollista kiillottaa
hiotut alueet yksinkertaisella tavalla
(kumilaikat ja huopalaikat sekä Taulukko 1. Karheusarvojen vertailu.
timanttipasta) täysin kiiltäviksi.
Zurichin yliopistossa tehty, huomionarvoinen tutkimus todistaa hydrotermisen keramian pintakerroksen
optimaalisuuden. Tutkimuksen
avulla voitiin todistaa myös O.
Komman ja Prof. Hofmannin 1993
tekemä havainto hydraattikerroksesta, joka muodostuu LFC-keramian pintaan kosteassa ympäristössä. Suussa tämä kerros suojaa
happohyökkäysten aiheuttamalta
korroosiolta.

Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus
oli tutkia pintakerroksen käsittelyn
vaikutusta kemialliseen liukenevuuteen kolmella alhaisen sulamispisteen omaavalla keramialla ja
hammaslasilla. Kaikki kolme tutkittua
keramiaa (Duceram LFC, Duceragold ja Vita Omega 800) täyttivät
ISO/DIN-6872-standardin, ja niitä
voitiin näin ollen pitää suun oloissa
kestävinä. Verrokkina tutkimuksessa käytettiin perinteistä metallokeraamista tekniikkaa (Vita-Omega).

DEGUNORM- JA DUCERAGOLDKERAMIAN TYÖSTÖN ERIKOISUUDET
Niin kuin aina uusia tekniikkoja
käytettäessä, hammasteknikon
pitäisi noudattaa tarkasti valmistajan
antamia materiaalikohtaisia työskentelyohjeita ja ottaa huomioon
myös vanhoista työtavoista poikkeavat ohjeet.
Rungon muotoilu

Kolmen kohdan taivutuslujuustestissä alhaisen sulamispisteen
omaavat keramiat saivat paremmat
arvot kuin Vita Omega. Muista
keramioista poiketen Duceramin
LFC-massojen taivutuslujuus kohosi
liukenevuuden määrittämiseksi
tehtyjen toistuvien hydrolyysitestien
jälkeen 99 MPa:sta 123 MPa:han.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että
Vita Omega osoitti hydrolyysitestien
jälkeen alentunutta taivutuslujuutta
(85 MPa:sta 78 MPa:han).

Kuva 5. (vas.) Homogeeniset, tiiviit okklusaalipinnat, jotka on
valmistettu hydrotermisellä kultakeramialla, värit Creativ-Color
ja opaalimassat.
Kuva 6. (oik.) Keraaminen inlay 45, metallokeraamiset kruunut
46 ja 47 (Duceragoldkeramia).
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Pitkään kiistellyt hydrotermisten
keramioiden positiiviset ominaisuudet voidaan katsoa edellä
selostettujen puolueettomien tutkimusten jälkeen toteennäytetyiksi.
Näitä tutkimustuloksia tukevat myös
monivuotiset kliiniset kokemukset,
jotka ovat pääpiirteittäin samansuuntaisia. (Risito, Luthy, Loeffel,
SchärerChemische Löslichkeit und
Festigkeit von niedrigschmelzenden
Dentalporzellanen,
Schvveitz
Monatsschr. Zahnmed., Voi 105:5/
1995)

hammas
teknikko

Silloin tällöin metalliseosten valmistajat antavat mutoiluohjeeksi vain
"runko muotoillaan tavalliseen
tapaan". Onko yksittäisen hammasteknikon "tavallinen" muotoilutekniikka oikeaa tai väärää, jää
tuollaisessa ohjeessa huomioon
ottamatta. Kruunujen ja sillan osien
liitoskohtien puutteellisesta muotoilusta ja huolimattomasta käsittelystä
voi olla ikäviä seurauksia työn
myöhemmissä vaiheissa. Töiden
epäonnistumiset johtuvat useammista virheistä. Golden Gate menetelmän käyttöönoton ensimmäisinä kuukausina esiintyi välillä
rungon vääntymistä oksidipolton
aikana. Työskentelyohjeissa neuvottiin jättämään siltoja tehtäessä
riittävästi tilaa liitoskohtiin. Riittäväksi ajateltu tila voi kuitenkin olla
liian pieni - on tavoiteltava parasta
mahdollista ratkaisua. Jos haluaa
mutoilla rungon täydellisesti, on
vaikeissa tapauksissa parasta
vahata silta kokonaan ja vähentää
vahaa määrätietoisesti niiltä alueilta,
joihin keramia kerrostetaan. Approksimaalisidokset tehdään siiven
muotoisiksi ja ulotetaan niin pitkälle
linguaalisesti kuin mahdollista.
Silikoni-indeksin ottaminen vahavaiheessa toimii sekä muotoilun että
hammas
teknikko

Kuvat 7-11. Kokovahaus lujan ja
oikeat mittasuhteet omaavan
rungon muotoilemiseksi. Vahamuotoilun leikkaaminen, jotta
saadaan tilaa keramialle.
myös valetun rungon tarkistuksena
(ks. kuvat7-13). On mielenkiintoista
todeta, että vähäisen kokemuksen
omaavat nuoret hammasteknikot
uskovat, että he voivat laistaa tästä
aikaa vievästä vaiheesta, kun taas
kokeneet taitajat toteuttavat rutiininomaisesti täyden vahauksen.
Todellinen kokemus tarkoittaa myös
sitä, että opitaan aiemmista huonoista kokemuksista. Rungon
muotoiluun käytetty aika saadaan
takaisin myöhemmin, kun rungon
viimeistely on nopeampaa ja keramian kerrostaminen varmempaa.

tärkeää. Stereomikroskoopin käyttöä suositellaan (16-25-kertainen
suurennus). Suurissa silloissa
istuvuus saadaan parhaimmaksi,
kun runko muotoillaan monessa
osassa ja juotospinnat suunnitellaan
suurin piirtein oikean mittaisiksi.
Juottaminen täytyy tehdä ennen
keramian polttoa. Suuria siltoja on
vaikeaa nostaa jännitteettömästi
mallilta-seurauksena on jännitteitä
valussa ja vaikka silta on viimeistelyn
jälkeen istuva, voivat olemassa
olevat jännitteet purkautua oksidipolton aikana ja aiheuttaa rungon
vääntymistä. Jännitteetön juottaReunojen tarkka ja jännitteetön minen ennen polttoa näyttää olevan
muotoilu jo vahavaiheessa on varmin tapa välttää nämä ongelmat.

Kuva 12. Parodontin tila, luuta ja Kuva 13. Koko työ tehtiin Degunorm/
ientä on menetetty. Alapuolelle tehtiin Duceragold-menetelmällä. Koska
kiinteä silta, yläleukaan yhdistel- alaleuan kudosta oli menetetty,
mätyö, jossa on erikoiskiinnikkeet. käytettiin työskentelyssä apuna
keramiasta valmistettua ientä.
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Hankalissa tapauksissa voidaan
valmistaa yksilöllinen polttoalusta
tappimateriaalista (Ducera-Lay).
Erilaisia petaus- ja valutekniikoita ei
käydä tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti läpi. Golden Gate menetelmässä käytettävä lejeerinki
on helppoa valaa ja valun laatu on
erinomainen sekä pienempiin töihin
käytettävillä kipsisidonnaisilla petausmassoilla että fosfaattisidonnaisilla petausmassoilla. Kerrostettavat pinnat pitää hioa kevyesti
keraamisilla kivillä, jäsen jälkeen ne
on hiekkapuhallettava alumiinioksidilla (110 pm) (ks. kuvat 14 ja
15).

Kuva 14. Viimeistelty
Degunormrunko: viimeinen hionta keramiasidonnaisella hiontakivellä (Jota blau tai
vastaava).

Kuva 15. Runko hiekkapuhalluksenjälkeen
(alumiinioksidi, o 110
jm, 2 baarin paine).

Kuva 16. Runko oksidoinnin (800° C) ja
Neacid-kylvyssä tapahtuneen
oksidinpoiston (5-10 min)
jälkeen.

Oksidointi
Degunorm-runkojen oksidointi
800°C:ssa 10 minuutin ajan on
kriittinen vaihe. Uuneja ei useinkaan
säädetä tarpeeksi hyvin, ja näytön
lämpötila (800°C) ei vastaa työssä
olevaa todellista lämpötilaa, joka voi
olla 30-50°C korkeampi. Uunin
tarkemman säätämisen lisäksi
asetetun läpötilan ylittäminen
voidaan välttää siten, että kuumen- Kuvat 17-20. (ylläja alla vas. ja kesk.) Duceragold-sidosaineen levittäminen:
nuksen viimeisessä vaiheessa uunin sekoitetaan paksun kermamaiseksi, levitetään peittävästi (polttolämpötila
lämpötila nostetaan hitaammin kuin 8 0 0 P C
)Kuva 21. (alla oik.) Kervikaalialue peitetään
normaalisti (normaali nousuvauhti
Duceran
Goldbond-kultapastalla.
40-45°C/ min). Vertauksena voitaisiin käyttää 100 metrin juoksijan ja
maratoonarin eroja: 100 metrin
juoksija menee aina reilusti maalilinjan yli, koska hänen nopeutensa
on liian suuri, hitaampi maratoonari
pysähtyy 42 km:n jälkeen tarkasti
maaliviivalle. Erikoisuuksien ohjelmointi edellyttää sitä, että uuni on
yksilöllisesti ohjelmoitavissa.
Oksidointi 800°C:ssa vakuumissa 10
minuutin ajan rikastaa metalliseoksen epäjalot ainesosaset,
erityisesti kuparioksidin, lejeeringin
pintaan. Toisin kuin perinteisten
pällepolttometallien pintaan muodostuvat oksidit, nämä oksidit
poistuvat helposti, kuntyön annetaan
olla 10-15 min Neacid-kylvyssä. Työ
on puhdistettava hyvin (ultraäänikylpyjä höyrypesuri) (ks. kuva 16).

OPAQUE-MODIFIER

Sidosaine, kultapasta ja opaakki

DUCERA

t i l l i
CO
8

0}
3

DUCERAGOLD

Duceragold-keramialle kehitetty Kuvat 22-23. Opaakki on hyvin hienorakeista ja peittää rungon ohueltikin
erkoissidosaine on hienoa, kaisi- levitettynä riittävästi. Intensiiviopaakkimassoja voidaan lisäksi käyttää
noitua (hehkutettua) keramiaa, jonka karakterisointiin.
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hammas
teknikko

lasittumispiste on alhainen. Se
peittää hiekkapuhalletun metallin
tasaisesti ja takaa siten hyvän
metallokeraamisen sidoksen. Sidosaine myös neutraloi polton aikana
muodostunutta oksidia. Edellytyksenä on, että sidosainetta
levitetään tarpeeksi, jotta se peittää
pinnan, mutta sitä ei kuitenkaan
käytetä liian paljon. Parhaiten oikea
määrä saadaan, kun paksun kermamaista sidosainetta sekoitetaan ja
sitten levitetään tasaisesti pensselillä
(ks. kuvat 17-20).
Sidostuspoltto tehdään 800°C:ssa.
Alkulämpötila on kaikissa poltoissa
450°C. Huonoa näissä poltoissa on
oksidin muodostus. Erityisesti ohuilla
reuna-alueilla syntyy esteettisiä
ongelmia. Näiden haittojen korjaamiseksi olemme alusta saakka
kullanneet kervikaalireunat ja myös
siirtymäalueen linguaaliset metallireunat sidostuspolton jälkeen
erityisellä kultapastalla (polttolämpötila 780°C, ilman vakuumia)
(ks. kuva 21).
Oksidointi tapahtuu ongelmattomimmin metalliseoksilla, joissa on
vain vähän tai ei ollenkaan kuparia.
Lujuussyistä ei voida luopua palladiumia sisältävistä seoksista. Lisäksi
palladium kohottaa sulamisaluetta
20-40°C.
Kultakeramiassa käytettävät opaakit
ovat hyvin peittäviä. Syynä tähän on
opaakkien hienorakeisuus perinteisiin opaakkeihin verrattuna.
Kultakeramiassa dentiinimassojen
vaaleusarvo on suhteellisen korkea
ja värivoimakkuus alhainen, jolloin
opaakkeja voidaan osittain värjätä
voimakkaammin. Käytettävissä on
viisi intensiivistä opaakkimassaa,
joilla voidaan karakterisoida pintakerros approksi maali väleistä, kervikaalisesti ja okklusaalisesti. Opaakkien suositeltu polttolämpötila alkaa
780°C:sta, pinnan pitäisi olla polton
jälkeen mattamainen ja valon pitäisi
heijastua siitä hajanaisesti. Opaakkipolton jälkeen poistetaan oksidit
uudelleen Neacid-kylvyssä (ks.
kuvat 22 ja 23).
Ensimmäinen ja toinen poltto ja
lasitus

kertoneet vaikeuksista, joita esiintyy
väriä tehtäessä. Intensiivisillä
perusväreillä havaittiin olevan liian
vähäinen värin voimakkuus tai sitten
vaaleutta oli vaikeaa saada aikaan.
Ensimmäisen dentiinipolton vaikutusta ei pidä tässä yhteydessä
unohtaa. Kuten edellä jo mainittiin,
alkulämpötila on kaikissa poltoissa
450°C. Uunin sulkeutumisen jälkeen
täytyy olla jo täysi vakuumi, ja
ihannetapauksessa uunin lämpötilaa
nostetaan vasta sitten. Em. menettely ehkäisee mikrohuokosten
synnyn; huokoset tekevät työstä
samean ja vähentävät läpinäkyvyyttä. Keramian sameus vaikuttaa
heikompiin ja kirkkaampiin väreihin.
Vaikka poltto tapahtuisikin parhaalla
mahdollisella tavalla, on mahdollista,
että värin voimakkuus on liian
alhainen. 10-15 - prosenttisista
Creativ-Color-intensiivimassoista
saatujen tietojen pohjalta, voidaan
dentiinin värinvoimakkuuden vaihtelut toteuttaa hyvin yksinkertaisesti,
jos on hiukankin kokemusta. Dentiinin värin vaihtelu saadaan aikaan
Creativ-Color -menetelmällä periaatteessa siten, että perusvärejä on
laajahko valikoima ja vaaleusarvoa,
suhteellista opaakkisuutta tai läpikuultavuutta muunnellaan (ks.
taulukko 2). Taulukosta näkyy, että
tiettyjä Creativ-Color -intensiivimassoja voidaan käyttää tietynlaisiin

värisävy
värivoimakkuus
vaaleusarvo
opaakkisuus
läpikuultavuus

värisävy
värivoimakkuus
vaaleusarvo
opaakkisuus
läpikuultavuus

värisävy
värivoimakkuus
vaaleusarvo
opaakkisuus
läpikuultavuus

värisävy
värivoimakkuus
vaaleusarvo
opaakkisuus
läpikuultavuus

A1
TO
valkea
kirkas transpa
(TC)
B1
TO
valkea
kirkas transpa
(TC)
C1

A2
1,22
TO

Parhaat polttotulokset saadaan, kun
lämmön nousuvauhti on 55°C
minuutissa ja pitoaika lämpötilavälillä
770-780°C1 minuutti. Ensimmäisen
dentiinipolton erikoisuus on kolmen
minuutin jäähdytys 720-680°C:ssa.
Tällä lämpötila-alueella syntyvät
lämpölaajenemiskertoimen kannalta
tärkeät leusiittikiteet. Kaikissa
seuraavissa poltoissa jäähdyttäminen voi tapahtua nopeasti.
Dentiinipoltto on tehty oikein, kun
pintakerroksesta tulee kiiltävä.
Duceragoldin alipolttoa pitää ehdottomasti välttää. Jos toinen poltto
tapahtuu samassa tai alemmassa
lämpötilassa (770°C), on välillä
tuloksena liian karkea pintakerros,
joka vaikuttaa heikentävästi kiiltopolttoon. Pintakerroksessa on pieniä
huokosiaja epätasaisuuksia. Nämä
ongelmat ratkaistaan muuttamalla
toista polttoa (20°C korkeampi
lämpötila kuin ensimmäisessä
poltossa). Lämpötilan muuntelu
edellyttää tarkasti säädettävää
polttouunia. Ducera tarjoaa asiakkailleen erikoispalvelua: uunin
lämpötila mitataan ja säädetään
elektronisesti. Kiiltopoltto tehdään
taas alemmassa lämpötilasssa
(765°C), ja pitoaika on tarkasti

A3
3,22
5-10%
10-20%

B2
2
TO

B3
2,5 13 14

A3,5
23

A4
17,24

«=>
B4
13,14

5-10%
10-20%

C2
2,6

TO
valkea
kirkas transpa
(TC)
D2
2,22
TO
valkea
kirkas transpa
(TC)

dentiineihin. Tästä syntyy väriharmonia, joka voidaan myöstäysin
systematisoida (ks. kuvat 24-27).

C3
6, 23 25

C4
18 25 23 26

0-5%
5-10%

D3
2,23

D4
2,23
0-5%
5-10%

Taulukko 2. Dentiinin värin systemaattinen vaihtelu Creativ-Color
Jotkut kultakeramian käyttäjät ovat menetelmässä (Ernst A. Hegenbarthin mukaan)
hammas
teknikko
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Kuvat24ja 25. Kultakeramian olkapäämassa on fluohsoivaa
ja tukee näin ollen kerrostuksen aikaansaamaa ienalueen
valo-optista vaikutelmaa.

Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa
tietoutta suusyövästä, jotta hammasteknisellä henkilöstöllä olisi parempi valmius
ohjata potilaansajatkohoitoon. Viime
aikoina useissa länsimaissa on todettu
suun sisäisen syövän lisääntyneen
nuoremmissa ikäryhmissä. Yleisemmin
suusuusyöpää esiintyy vanhemmissa
ikäryhmissä.

Kuvat 26 ja 27. Yksilölliseen muotoiluun ja kerrostamiseen käytetään Creativ-Color -menetelmän
intensiivimassoja.

Tutkimuksen mukaan erikoishammasteknikoiden osuus kokoproteesien valmistajana on noin 75 %.
Tavoitteena koko suun terveyden
huollon henkilöstöllä on, ettei yhtään
suusyöpätapausta pääse menemään huomaamatta läpi. Koska
suurin osa syövistä johtuu vältettävissä olevista ympäristöllisistä
syistä on erittäin tärkeää levittää
tietoutta näistä tekijöistä ammattikuntamme ja yleisön keskuuteen.

Kuva 28. Metallokeraamiset
kruunut kiinnittämisen jälkeen.

säädetty (max. 1 min) (ks. kuva 28).
Keramia on lopuksi kiillotettava
mekaanisesti. Ennen metalliosien
kiillotusta suositellaan neutralointia
Neacid-kylvyssä. Lejeeringin korroosionkestävyys paranee selvästi
peittauksen ansiosta. Lejeeringin
epäjalojen metalli-ionien esiintyminen saumassa vähenee niin,
ettei ionien määrää voida enää
mittauksin osoittaa. Ionit aiheuttavat
10

Suusyövän varhaisen toteamisen
kannalta on tärkeää, että myös
hampaattomien, proteeseja käyttävien henkilöiden suun säännöllisestä
tutkimiksesta huolehditaan. Täten
hammasteknisellä henkilöstöllä on
myös oma mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa suusyövän varhaiseen hoitoon ohjaamisessa.
Erityisen suuri merkitys on erikoishammasteknikoiden proteettisten
potilaiden hoitoon ohjauksella.

usein gingivaalista värjäytymistä.
(Kruunun rajojen peittaaminen kultaa ja platinaa pintakerroksessa,
Brämer, Schuster, Schusser, dentallabor9/94)

Gate-menetelmällä. Alussa teimme
vain kruunuja ja pienempiä siltoja,
mutta sitten aloimme valmistaa myös
suuremmat työt, yhdistelmätyöt ja
implanttitöiden näkyvät osat Golden
Gate -menetelmällä. Potilaatkin
halusivat korkeatasoisia proteettisia
POTILASTAPAUKSIA
töitä, joissa käytettäisiin vain yhtä,
Viimeisten kahden vuoden aikana kudosystävällistä lejeerinkiä.
olemme valmistaneet yli 80 %
metallokeraamisista töistä Golden
hammas
teknikko

Suomessa uusia syöpätapauksia
(tuoreimman tiedon mukaan 1993)
löydetään suun alueelta vuosittain
seuraavasti: huuli miehet 92, naiset
33, kieli m 37, n 38, sylkirauhaset m
26, n 24, suuontelo m 28, n 40.
Huulisyöpä todetaan yleensä jo
taudin varhaisessa vaiheessa.
Leikkaus- ja sädehoidolla saadaan
hyviä tuloksia. Suuontelon sisäisen
syövän kohdalla tilanne on toinen.
Potilaat eivät itse välttämättä
hammas
teknikko

ja sen
esiasteet

huomaa suumuutoksia eivätkä näin
hakeudu ajoissa hoitoon. Valtaosa
suusyövistä antaa merkittäviä oireita
vasta myöhäisvaiheessa. Suusyöpäpotilaiden kesli-ikä on 60 vuotta ja
sairastavuus nousee jyrkästi iän
kasvaessa. Lisääntynyt suusyövän
riski saattaa liittyä tietyn tyyppisiin
limakalvomuutoksiin, joista tärkeimmät ovat erytroplakia ja leukoplakia.
On tärkeää, että leukoplakian yhteydessä eliminoidaan kaikki paikalliset
ärsyttävät tekijät. Lisäksi potilaan
tulisi vähentää tupakointia ja alkoholinkäyttöä, koska nämä ovat
tärkeimmät suusyöpään liittyvät
etiologiset tekijät. Suusyövän
tavallisin sijaintikohta on alahuuli,
kielen sivu, suun pohja sekä
erityisesti takahampaiden ienkudos.

leukoplakia ja erytroplakia.
Riskitekijöitä

Tupakoitsijoilla riski saada suusyöpä
on suurempi kuin ei tupakoitsijoilla.
Tupakoinnin tiheys ja määrä ovat
suoraan verrannollisia riskiin. Suurin
riski on niilä tupakoitsijoilla, jotka
säännöllisesti käyttävät alkoholia.
Vastustuskykyä heikentävät mm.
korkea ikä, eräät yleissairaudet ja
suun limakalvosairaudet sekä
lääkkeet, jotka aiheuttavat suun
kuivumista. Huonosti istuvat proteesit, suun sieni-infektio ja hampaan
tai paikan reunan aiheuttama
krooninen haavauma voivat hoitamattomina myös heikentää limakalvon vastustuskykyä. Anamnestiset tiedot ovat tärkeitä niin
Suurin osa suusyövistä on levy- diagnoosin, hoidon toteutuksen kuin
epiteelisyöpiä, ts. pahanlaatuisia jatkohoidonkin kannalta.
kasvaimia, jotka syntyvät suun
limakalvon normaalista levyepi- Suusövän tavallisimmat oireet ja
teelistä. Useimmiten nämä muu- löydökset ovat:
tokset ovat väriltään vaikeahkoja
(leukoplakia), niissä voi olla puner- - Haavauma, joka ei johdu ärsytavia osia, tai ne voivat olla kokonaan tyksestä tai joka ei ärsytyksen
punaisia (erytroplakia). Tällaisia poiston jälkeen parane.
muutoksia kutsutaan prekanseroot- - Proteesin (äkillinen) sopimattisiksi, premaligneiksi tai yleisesti tomuus.
vain syöpää edeltäviksi (esiaste) - Ärsykkeen aiheuttama syljen
muutoksiksi. Termit "prekanseroot- erityksen lisääntyminen.
tinen" ja "premaligni" tarkoittavat, että - Kyhmy kaulalla tai leuan alla.
pahanlaatuisen muutoksen riski on - Puheen muutokset kielen liikuttelun
kasvanut. Esimerkkejä prekan- vaikeutuessa.
seroottisista muutoksista ovat
11

Suusyöpä

Suusyövän esiasteita
Leukoplakia

Kuva 9. Haavainen levyepiteelisyöpä kielen lateraalipinnalla.

Kuva 2. Posken limakalvon
ei-homogeeninen
("kyhmyinen") leukoplakia, joka histologisesti paljastui
levyepiteelisyöväksi.
Leukoplakia on puhtaasti kliininen käsite ja tarkoittaa
Kuva 1. Suupohjan homogeeninen leukoplakia, riskialtis
valkoista läiskää, jota ei voida raaputtaa pois ja jolle ei
sijaintipaikka.
löydetä mitään muuta kliinistä diagnoosia. Käytännön
kannalata on kuitenkin viisainta pitää muutoksia
leukoplakioina, kunnestoisin todistetaan. Leukoplakiaa
esiintyy eri tutkimusten perusteella noin 3,5-5 prosenttia
väestöstä. Leukoplakia on 5-6 kertaa yleisempi miehillä
kuin naisilla. Leukoplakioista osa on syövän esiasteita,
joten näiden löydösten tunnistaminen ja seuraaminen
koepalan avulla on välttämätöntä. On arvioitu että joka
kymmenes kielen ja joka neljäs suupohjan leukoplakioista muuttuu pahanlaatuiseksi. Pahanlaatuinen
muutos on yleisin leukoplakioissa, joissa vaaleat läiskät
vuorottelevat punoittavien alueiden kanssa. Yleensä
leukoplakiaan liittyy sekundaarinen sieni-infektio.
Lähete hammaslääkärille ja pyyntö vastauslähetteestä.
Kuva 3. Leukoplakiaa jäljittelevä lichen planuksen
täplämäinen tyyppi posken limakalvolla. Joissakin
tapauksissa ei kliinisesti voida tehdä luotettavaa eroa
leukoplakian ja muiden valkoisten leesioiden, kuten
lichen planuksen taihyberpiastisen kandidoosin, välillä.
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Kuva 6. Alahuulen punarajan laaja levyepiteelisyöpä.

Kuva 7. Syöpämuutos kielen alapinnalla olevan
homogeenisen leukoplakian keskiosassa.

Erytroplakia on kliininen käsite ja tarkoittaa limakalvon
punaista läiskää, jonka etiologiaa ei tunneta.
Erytroplakia on harvinainen. Eräiden tutkimusten
mukaan sitä esiintyy vain 0,1 prosentilla väestöstä.
Sukupuolten välillä ei ole eroja esiintyvyydessä.
Erytroplakiset muutokset muuttuvat leukoplakiaa
yleisemmin syövän esiasteiksi tai syöväksi.
Erytroplakia esiintyy tavallisemmin pehmeässä
suulaessa tai suun pohjassa. Sen pinta on joko muun
limakalvon tasossa tai hieman painunut. Lähete
hammaslääkärille ja pyyntö vastauslähetteestä.

hammas
teknikko

Potilaalla on tavallisesti ollut oireita keskimäärin 4-5
kuukautta, aika vaihtelee muutamasta viikosta vuoteen
asti. Suhteellisen pienet, läpimitaltaan alle 1 cm
syöpäkasvaimet saattavat olla täysin oireettomia ja
löytyä sattumalta tavallisen suuntarkastuksen
yhteydessä.
Kielisyövässä kipu on usein ensimmäinen oire; kipu
saattaa paikallistua kieleen tai jonnekin kauemmaksi,
esim. korvaan. Toinen oire saattaa olla kielen vähentynyt
liikkuvaisuus. Suunpohjan syöpää sairastavista
potilaista suurin osa valittaa epämukavaa tunnetta tai
ärsytystä kasvaimen sijaintikohdassa. Alveoliharjanteen ja suulaen syövissä hammasproteesin
epämukavuus saattaa olla ensimmäinen valituksen
aihe.

Suussa esiintyy myös valkoisia läiskiä tai plakkia,
joihin löytyy paikallinen syy, esim. proteesin
hankautuman aiheuttamat muutokset, posken puraisun
aiheuttamat leesiot, lasinpuhaltajan leesio, eikä niistä
pitäisi käyttää lainkaan termiä leukoplakia.

Erytroplakia

Kuva 4. Vasemman posken limakalvossa oleva
erytroplakia, joka muutamia vuosia myöhemmin
osoittautui levyepiteelisyöväksi.

Kuva 10. Ikenen levyepiteelisyöpä.

Useimmat huulisyövät esiintyvät alahuulen punarajassa. Huulen limakalvolla esiintyvä syöpä on
äärimmäisen harvinainen ja saattaa liittyä savuttoman
tupakan käyttöön. Alahuulen punareunalia olevia
rupimuutoksia on vaikea diagnostisoida kliinisesti.
Suupohjan syövät ovat pääasiassa suun etummaisessa osassa, kun taas kielen syövät ovat useimmiten
reunoilla. Kielen syöpä kehittyy harvoin kielen
dorsaalipintaan. Suusyöpä voi kehittyä alveoliharjanteen
hampaallisen osan limakalvoon, mutta vielä useammin
hampaattomaan harjanteen limakalvoon. Mahdollisen
alla olevan luutuhon määritteleminen vaatii tutkimuksen.
Kuva 8. Levyepiteelisyöpä, joka näyttää viattomalta
leukoplakialta kielen lateraalipinnalla.

hammas
teknikko
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Euroopan maissa noin 2-3 % kaikista pahanlaatuisista
kasvaimista esiintyy suuontelossa. "Suusyöpä"
nimikkeen alle luetaan usein kuuluvaksi huulisyöpä,
mutta ei nielun alueen syöpiä.
Useimmat näistä pahanlaatuisista kasvaimista ovat
suun limakalvon levyepiteelisyöpiä. Muita ovatmalignit
melanoomat, pahanlaatuiset sylkirauhaskasvaimet,
lymforetikulaariset taudit, pehmyt- ja kovakudossarkoomat ja muualla sijaitsevien tuumoreiden etäispesäkkeet. Itse asiassa melkein kaikki suun
pahanlaatuiset muutokset sijaitsevat pehmytkudoksissa, yleisimmät esiintymispaikat ovat kielen reunoissa,
suunpohjassa ja alahuulen punarajassa ja ne voidaan
löytää suuontelon huolellisen tutkimisen avulla.
Suusyöpää ovat lisäksi usein edeltäneet usean
kuukauden tai jopa vuoden ajan kliinisesti nähtävissä
olleet vaikeahkot (leukoplakia) ja/tai punertavat
(erytroplakia) muutokset, syövän esiasteet. Hammaslääkärit, erikoishammasteknikot ja koko suun
terveydenhuollon henkilökunta on avainasemassa
suusyövän ja sen esiasteiden havaitsemisessa. Hyvä
yhteistyö ammattikuntien välillä parantaa potilaiden
jatkohoitoon ohjaamista.

Aineiston koonnut
EHT, HTM Hemmo Kurunmäki
Lähteet:
Suusyöpä ja sen esiasteet, EU:n
syöpäasiantuntijoiden ryhmä.
Suomen edustaja apulaisprofessori
Stina Syrjänen. Kustantanut Suomen
Hammaslääkäriliitto ja Suomen
ha m m a siä ä käriseura.Kuvat j ulkaistu
em. tahojen ystävällisellä luvalla.
Suunterveys, limakalvosairaudetja
tupakka. STAKES.

Jatkohoito
Mikäli potilaalla on suun alueella haavauma, joka ei
parane ärsykkeen poiston jälkeen 1-2 viikossa, tai ei
ole mekaanisen ärsykkeen aiheuttama on löydöksen
varmistamiseksi potilas lähetettävä hammaslääkärille
tai keskussairaalan suusairauksien hoitoyksikköön
jatkotoimenpiteitä varten. Konsultaatio on usein tarpeen
jatkohoidosta sovittaessa. Kirjallinen lähete asianmukaisine merkintöineen on tarpeen. Pyydä myös
vastauslähete hoitotoimenpiteistä. Suusyövän
varhaistoteamisella parannetaan hoidon ennustettavuutta. Varhaisessa vaiheessa todetuista
muutoksista arviolta 75 prosenttia on parannettavissa.

Kuva 12. Pahanlaatuinen melanooma suulaessa.

Verrukoottinen
karsinooma
Termi verrukoottinen karsinooma tarkoittaa tiettyä
levyepiteelisyövän muotoa, jolla on luonteenomaisia
kliinisiä ja histologisia piirteitä.
Verrukoottisia karsinoomia voidaan kuvata kliinisesti
papillaarisiksi, syylämäisiksi, sienimäisiksi tai
kukkakaalimaisiksi. Verrukoottinen karsinooma voi
levitä ala-tai yläleuanluun luukalvoon jopa siinä määrin,
että se aiheuttaa luun tuhon.
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Kriittisiä vaiheita
rangan istuvuuden
kannalta

Kuva 11. Suunpohjanja kielen alapinnan vemikoottinen
karsinooma.
hammas
teknikko

Istuva ranka on miellyttävä
pitää. Sen puhtaanapito on
helppoa, koska palatinaalikaari
ja -kisko istuvat tiiviisti eivätkä
kerää alleen epäpuhtauksia
aiheuttaen kariesta ja limakalvosairauksia. Myös tukihampaille on tärkeää rangan
istuvuus; jos pinteet, okklusaalituetja palatinaalikisko
sallivat hampaiden liikkumisen,
voivat hampaiden kiinnity skudokset joutua liian suurelle
rasitukselle, ja pahimmassa
tapauksessa hammas joudutaan poistamaan.

Käytetyt menetelmät ja
materiaalit
Rangan istuvuutta päätettiin tutkia
valmistamalla aluksi 21 rankaa,
joissa selvitettiin valukanavien
määrän ja valusuuntien vaikutusta
istuvuuteen. Näistä parhaan istuvuuden saavuttanutta menetelmää
käyttäen valmistettiin vielä yhdeksän
(9) rankaa, joissa tutkittiin metallin
määrän, duplikoitavan mallin lämpötilan ja duplikointimenetelmän
vaikutusta istuvuuteen. Näitä yhdeksää rankaa verrattiin tulokseen, joka
todettiin parhaaksi tutkittaessa
valukanavien määrääjä valusuuntia.

valua suihkutettiin pintajännitteenpoistoainetta (Aurofilm, Bego)
silikonin pinnalle.
Valumassa (Biosint-Supra, Degussa) ja 100 % laajennusneste (Biosil
E, Degussa) sekoitettiin vacuumissa
w/p-suhteessa 30ml/200g 60 sekunnin ajan. Malli kovettui huoneenlämmössä 30 minuuttia.

Mallia kuivatettiin karkaisu-uunissa
220°C:ssa 40 minuuttia, minkä
jälkeen malli kastettiin karkaisunesteeseen (Durol, Bego) 10
sekunnin ajan ja laitettiin vielä
viideksi minuutiksi uuniin. Silikonilla
duplikoidut mallit kuivattiin 250°C:
Tutkimuksen tavoitteena oli
Kutakin tutkittavaa menetelmää ssa 40 minuutin ajan, minkä jälkeen
löytää valumenetelmä, jolla
saavutettaisiin mahdollisimman kohden valmistettiin kolme (3) suihkutettiin karkaisunesteellä
rankaa. Tutkittavia rankoja oli (Durofluid, Bego).
hyvä istuvuus rangalle, varyhteensä 30 kappaletta. Mallina
sinkin palatinaalikaarelle.
käytettin laakerinylonista valmis- Malliin vahattiin palatinaalikaari ja Hammaslaboratorioiden käyttämillä perinteisillä valutavoilla tettua pelkistettyä yläleuan mallia. kisko, pinteet (dd 16,26), okklusaalituet (dd 16,26) sekä fakiaalisaavutetaan hyvä istuvuus,
Ennenduplikointia malli lämmitettiin kynsi(d.21-d.22).Palatinaalikaareen
mutta ei välttämättä parasta
vedessä 35°C:ksi, minkä jälkeen käytettiin 0,3mm sileää (S-Umahdollista.
50°C:inen geeli (Geloform, Degussa) Flexiwachs, Schuler-Dental-Um) ja
valutettiin
duplikointikyvettiin. Mallin 0,5mm juovikasta (S-U-Flexiwachs.
Testattaviksi vaiheiksi valittiin
lämpötilan
vaikutusta rangan istu- Schuler-Dental-Um) vahalevyä.
valusuunnatfalta-, päältä- ja
vuuteen
tutkittiin
lämmittämällä Kaaren leveys oli 10mm. Palatitakaavalu), valukanavien lukulaakerinylonmalli
samanlämpöiseksi
naalikiskoksi lämmitettiin 2,0mm
määrä, metallin määrä, mallin
geelin kanssa eli 50°C:ksi. Kyvettiä x4,5mm vahatanko (VVachsprofillämpötila duplikoitaessa sekä
jäähdytettiin pöydällä huoneen- stäbe, Bego), joka paineltiin hamsilikoniduplikointiaineena.
lämmössä 30 mihuuttia ja sen maskaarelle. Valukanavina käytettiin
jälkeen 45 minuuttia viileässä 04,Omm vahalankaa (Dentaurum)
Syventävien opintojen
vedessä. Käytetty geeli oli uutta. sekä 2,0mmx6.5mm vahatankoa
kirjallinen työ
Geelikone ei pitänyt lämpötilaa (VVachsprofilstäbe, Bego).
vakiona toivotussa 50°C:ssa, vaan
vaihteli 48-52°C:n välillä. Silikonia Ennen muffin laittoa ei käytetty
VHT01994 Kuopio
(VVirosil, Bego) käytettäessä mallia pintajännitteenpoistoainetta eikä
ei lämmitetty. Silikonin osa-aineet petausmassaa. Muffimassaja 100%
Kati Koivuniemi ja
sekoitettiin 1:1 ja annettiin kovettua vesi sekoitettiin käsin w/p-suhteessa
Sari Lundberg
40 minuuttia. Ennen valumassan 60ml/400g. Muffin annettiin kovettua
hammas
teknikko
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huoneenlämmössä 30 minuuttia.
Heti muffin kovetuttua työ siirrettiin
uuniin. Työn lämmitykseen käytettiin
valumassan valmistajan suosittelemaa ohjelmaa (kuva f.). Lämmitykseen käytettiin aina samaa uunia
ja kerrallaan uunissa oli kolme (3)
työtä.
<o .ln

Kuva 1. Sylinterin
ohjelma

esilämmitys-

Valumetallit olivat saman valmistajan
"unknown", Biosil f ja Biosil h
(Degussa). Työt valettiin Fomax 35
EM:lla (Bego). Teho oli kaikissa
valuissa 6,5. Valut jäähdytettiin
huoneenlämmössä. Työt hiekkapuhallettiin 250 pm hiekalla (Korox,
Bego). Rangat porattiin kauttaaltaan
kevyesti.
Rangan istuvuus tutkittiin rangan ja
mallin väliin mahtuvan tarkkuusjäljennösaineen (Lastic 90 fine,
Kettebach, Dental) paksuuden
perusteella. Mallilta valittiin seitsemän (7) mittauspistettä: palatinaalikaari suulaen keskeltä (A),
okklusaalituki d.16 (B1), okklusaalitukid.26 (B2), pinned.16 (C1),
pinne d.26 (C2), palatinaalikisko
d.21:n kohdalta (D) ja fakiaalikynsi
d.21-d.22 (E). Jäljennösainetta
pantiin mittauspisteisiin, ranka
asetettiin mallille ja painettiin 30
sekunnin ajan okklusaalituista ja
fakiaalikynnestä.
Jäljennösaineen paksuus mitattiin
mikrometrillä, jonka tarkkuus on
0,005 mm.
JATKOTUTKIMUS
Valukanavien määrää ja valusuuntaa tutkittaessa parhaaksi
menetelmäksi osoittautui altavalu
kahdella kanavalla. Tätä menetelmää käyttäen päätettiin tutkia,
miten valumetallin määrä, mallin
lämpötila duplikoitaessa ja silikoni
duplikointiaineena vaikuttavat rangan istuvuuteen.

Päältävalu

Altavalu
Kahdella (2) kanavalla
(rangat 1-3)

Kahdella (2) kanavalla
(rangat 7-9)
Tämä hammasteknikoiden ehkä
eniten käyttämä valumenetelmä ei
saavuttanut yhtä hyvää tulosta kuin
altavalu samalla kanavamäärillä.
Palatinaalikaaren istuvuus heikkeni
nelinkertaisesti parhaaseen tulokseen nähden.
Palatinaalikisko
saavutti toiseksiparhaan tuloksen
ollen kuitenkin selvästi heikompi kuin
tutkimuksen paras tulos. Päältävalumenetelmällä saavutettiin paras
istuvuus pinteille. Myös okklusaalitukien istuvuus oli hyvä.

Palatinaalikaari ja -kisko istuivat
parhaiten muihin rankoihin verrattuna. Pinteiden istuvuus ei ollutparas,
mutta kuului parhaimpien joukkoon.
Okklusaalituet istuivat myös hyvin.
Altavalu kahdella kanavalla saavutti
selvästi parhaan tuloksen.

Kolmella (3) kanavalla
(rangat 4-6)
Palatinaalikaaren istuvuus oli lähes
kolme kertaa huonompi kuin kahdella
kanavalla. Palatinaalikiskon istuvuus
heikkeni selvästi siihen sijoitetun
valukanavan vuoksi. Pinteiden
istuvuus oli tutkimuksen heikoin.
Okklusaalituet istuivat hyvin. Tulos
oli kokonaisuuden huomioon ottaen
tutkimuksen toiseksi paras.

Kolmella (3) kanavalla
(rangat 10-12)

Kahdella (2) kanavalla
(rangat 16-18)

Takaavalulla ei saavutettu palatinaalikaarelle hyvää istuvuutta. Tulos
oli heikoimpia. Palatinaalikiskon
istuvuus oli hyvä, kuitenkin kolme
kertaa heikompi kuin tutkimuksen
paras tulos.
Okklusaalitukien
istuvuus oli heikoimpien joukossa.

POHDINTA

TAULUKKO 1. Mittaustuloksista lasketut keskiarvot.

Saavutettu tulos oli heikoin. Palatinaalikaaren istuvuus oli huomattavasti heikompi kuin altavalulla
kahkahdella kanavalla. Kolmannen
kanavan lisääminen palatinaalikiskoon aiheutti huonon istuvuuden.
Ainoastaan pinteiden istuvuus oli
parhaimpien joukossa.

hammas
teknikko

Duplikointiaine vaihdettiin geelistä
silikoniin. Tulos oli selvästi heikoin
sekä palatinaalikaaren että -kiskon
osalta. Vain pinteiden istuvuus oli
hyvä.

Palatinaalikaaren istuvuus oli lähes
sama kuin päältävalulla kahdella
kanavalla; palatinaalikiskon istuvuus
heikkeni kaksinkertaisesti siihen
sijoitetun valukanavan
vuoksi.
Okklusaalituet menettivät
istu- Tutkittaessa mallin lämpötilan
vuuttaan parhaisiin tuloksiin nähden. vaikutusta istuvuuteen voidaan
virhelähteenä pitää laakerinylonmallin erilaista lämmönjohtokykyä
Kuudella (6) kanavalla
verrattuna kipsimalliin. Koska
(rangat 13-15)
koulussa harjoitustöitä tehtäessä
saavutettiin rangalle hyvä istuvuus
geelin ja mallin lämpötilojen ollessa
epähuomiossa lähes samat, odoValukanavien määrää lisäämällä
tettiin, että lämmittämällä malli geelin
istuvuus ei parantunut; sekä palatikanssa samanlämpöiseksi (50°C)
naalikaaren että -kiskon tulokset
olisi saavutettu kaikkein parastulos.
heikkenivät huomattavasti parMittaukset osoittivat kuitenkin, että
haaseen tulokseen nähden. Okklumallin lämmittäminen ei parantanut
saalitukien istuvuus noudatti samaa
istuvuutta odotetulla tavalla. Tulos
linjaa muiden päältävalujen kanssa.
oli heikoimpien joukossa.

Takaavalu

Kolmella (3) kanavalla
(rangat 19-21)

Laakerinylonmalli lämmitettiin samanlämpöiseksi duplikointi-geelin
kanssa (50°C). Tulos oli lähes yhtä
heikko kuin tutkittaessa metallin
määrän vaikutusta istuvuuteen.
Ainoastaan pinteet saavuttivat hyvän
istuvuuden.

Tutkimuksen perusteella voidaan
päätellä, että paras istuvuus saavutettiin duplikoimalla35°C:inen malli
geelillä ja valamalla ranka altavaluna
kahdella (2) kanavalla käyttäen
melko suurta metallin määrää.

A

Bl

B2

Cl

C2

D

E

0,015
0,012
0,053
0,068
0,015
0,005
1-3
0,047
0,023
0,042
0,075
0,060
0,025
0,055
4-6
0,132
0,005
0,030
0,007
0.007
7-9
0,207
0,073
0,077
0,007
0,055
10-12 0,203
0,080
0,007
0,005
0,098
0,010
0,057
13-15 0,225
0,108
0,087
0,022
0,013
0,085
0,015
0,015
0,038
16-18 0,275
0,097
0,015
19-21 0,330
0,122
0,112
0,017
0,017
0,067
0,005
Jäljennösainekerrosten paksuudet tutkittaessa valykanavien määrän ja
valusuuntien vaikutusta rangan istuvuuteen.

Metallin määrä vähennettiin 32 g :sta
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24 g:aan, jolloin valunapin antama
syöttöpaine pieneni. Rangan istuvuus heikkeni huomattavasti kauttaaltaan; palatinaalikaari kuusinkertaisesti ja palatinaalikisko nelinkertaisesti parhaaseen tulokseen
nähden.

T U L O K S E T

T U L O K S E T

hammas
teknikko

Kanavamääriä lisäämällä istuvuus
ei parantunut vaan esimerkiksi
palatinaalikiskoon sijoitettu kanava
aiheutti kiskon istuvuuden heikkenemisen. Metallin säästäminen ei
kannata; syottöpaineen pienentyessä rangan istuvuus heikkeni
huomattavasti. Eri valusuuntia ja
kanavamääriä testattaessa valunapin koko saattoi vaihdella hieman,
joten syöttöpaineen pienetkin
muutokset joudutaan huomioimaan
virheenä. Käytettyjen valumetallien
("unknown". Biosil f ja Biosil h.
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Degussa) vaikutusta istuvuuteen oli
vaikea arvioida, koska tutkittavia
menetelmiä valettiin eri metalleilla.
Rangan rungon poraus ja sovitus
mallille aiheutti myös epätarkkuutta
tuloksiin, vaikka kaikki ylimäärät
pyrittiin poistamaan poraamalla
kevyesti kovametallifreesarilla.

- altavalu kahdella

(2(kanavalla

TUUKSIA UUTUUKSI

• pieni valunappl

HAMMASTEKNISET ry

- m a l l i n lämpötila 50'C
• •ilIkoni

duplikointiaineena

Hallitus ja toimihenkilöt sekä osoitetiedot vuodelle 1996

Yksi tutkimuksen virhelähde on
käytetyn jäljennösaineen lineaarinen
kutistuma (0,90 %). Koska kutistuma
on kaikille tutkituille rangoille
suhteessa sama, tutkimustulosten
paremmuusjärjestykseen sillä ei ollut
B2
C2
Bl
Cl
vaikutusta. Mittausvaiheen virhelähde on myös mittaustekniikka; Kuva 2. Jäljennösainekerrostenpaksuudetverrattaessa parasta saavutettua
painettiinko jokaista rankaa mallille tulosta jatkotutkimusten tuloksiin.
samalla voimalla?
Käytetyt metallit ja metallimäärät
Vaikka tutkimus on otannaltaan pieni 1.
Altavalu kahdella kanavalla
"unknown"
32g
(kolme koerankaa tutkittavaa mene- 2.
Altavalu kolmella kanavalla
"unknovvn"
40g
telmää kohden), tulokset ovat lähellä 3.
Päältävalu kahdella kanavalla
"unknown"
32g
Päältävalu kolmella kanavalla
"unknovvn"
40g
toisiaan noudattaen samaa linjaa. 4.
Päältävalu kuudella kanavalla
"unknovvn"
48g
Tutkimuksessa esille tulleet virhe- 5.
Biosil
h
36g
6.
Takaavalu
kahdella
kanavalla
lähteet ovat pieniä ja niiden elimi7.
Takaavalu
kolmella
kanavalla
Biosil
h
42g
nointi on vaikeaa, miltei mahdotonta,
Pieni valunappi
Biosil f
24g
joten suoritettu tutkimus on olosuh- 8.
9.
Mallin lämpötila 50°C
Biosil f
36g
teet ja mittaustarkkuus huomioon
10.
Silikoni duplikointiaineena
Biosil f
36g
ottaen suuntaa antava.
Toimituksen kommentteja edellä vastaavaa kipsimallia. Tulokset istuvuus rangalle saadaan valamalla
olivat hyvin samansuuntaiset kuin se alakautta ja käyttämällä geeliä
julkaistuun tutkimukseen
nyt julkaistussa Koivuniemen ja duplikointiaineena. Erot palatinaaliRankaproteesien valmistajien kes- Lundbergin tutkimuksessa ja osoit- kiskojen istuvuudessa olivat pieniä,
kuudessa on keskusteltu viime tivat ettei laakeriny lon ma Hien käyttö mutta palatinaalikaaren istuvuuaikoina paljon rankojen istuvuudesta ollut aiheuttanut tutkimustulosten dessa selvästi huonoimman tulokja toimitukseltakin on pyydetty kannalta merkittävää virhettä. sen saavuttivat rangat, joissa oli
selvitystä nimenomaan duplikoin- Härmän ja Leinosen mukaan paras käytetty duplikointiaineena silikonia.
timenetelmien vaikutuksesta rangan
istuvuuteen. On epäilty, ettei silikoni
monista eduistaan huolimatta anna
LUXOR VIKING DEDECO BUFFALO
istuvuuden kannalta yhtä hyviä
tuloksia kuin perinteinen geeliTUOTTEIDEN MAAHANTUONTI
duplikointitekniikka. Kati KoivuJA MARKKINOINTI SUOMESSA
niemen ja Sari Lundbergin tutkimuksessaan saamat tulokset osoittavat,
t z *
I M A U J U I M
U
Y
että näin olisikin. Tutkimuksen
33101 TAMPERE
julkaisemisen jälkeen on kuitenkin
PUH/FAX 931 - 211 0299 PL 846
JOUKO
HILANDER
epäilty, niinkuin he itsekin tutkimuksessan mainitsevat, että virhelähteenä voisi olla kokeissa käytetyn
laakerinylonmallin erilainen lämmönjohtokyky kipsimalliin verrattuna.

LAATUA

EDULLISESTI

Puheenjohtaja
Riitta Martin
Käsityöläiskatu 35
06100 PORVOO
Puh./fax. kot. 915-5231926
Sihteeri
Matias Manssila
Maariankatu 2 A 26
20110 TURKU
Puh. kot. 921-233 4678
Puh.työh. 921-251 7110
Jäsenasiasihteeri
Sointu Helenius
Riihipellonkatu 7 B 10
33530 TAMPERE
Puh. H-tekniset 931-356 4177
Hallitus (1+4) jäsenet
Riitta Martin
Matias Manssila
Sointu Helenius
Riitta Saloranta
Tiina Airaksinen

puheenjohtaja
sihteeri
jäsenasiasihteeri

Teppo Koskinen
Hammastekniset r.y.
PL 12
00811 HELSINKI
Puh./fax 90-7557 182

H-tekniset luottamusmies
TL-asiamies

Toiminnanjohtaja
toimisto

OSTAMME HAMMASKULTAA
kannattaa kysyä

Tänä syksynä on Kuopion Terveydenhuolto-oppilaitoksessa valmistunut Anita Härmän ja Outi Leinosen
tekemä tutkimus, jossa keskityttiin
vertailemaan silikoni- ja geeliduplikointimenetelmien vaikutusta
rangan istuvuuteen. Tässä tutkimuksessa käytettiin normaalia työmallia
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K A Rasmussen Oy
Helenankatu 4
00170 Helsinki
puh. 90-658576
fax. 90-658312

tarjoustamme

OIKOMISHOIDON MATERIAALIT

K A Rasmussen Oy
Vanha Nurmijärventie 116
01730 Vantaa
puh. 90-890800
fax. 90-8782019
hammas
teknikko

921-306 900

©CrQ@(jMfi
hammas
teknikko

Komet uutuuksia
Komet Compass
Kovametalliterien suositustaulukko
opastaa: mikä terä millekin materiaalille, mikä on optimaalinen
kierrosnopeusjatyöstöteho. Komet
terissä on väri ja varteen merkitty
laser-koodi, joista terä on helppo
tunnistaa.
Esim. pehmytpohjauksen muotoilu
FSQ-koodilla merkityllä terällä.
Maksimi kierrokset 15000 rpm.
Mahdollistaa kohteen työstön ilman,
että pehmytmateriaali kuumenee tai
vaurioituu. Taulukon avulla säästät
terien ikää ja helpotat työskentelyä.

Komet teline
Komet teline poranterille mahdollistaa terien jaottelun kutakin
materiaalia varten. Teline on alumiinirakenteinen. Sitä voidaan
laajentaa tarpeiden mukaan. Teline
tarjoaa systeemin, jonka avulla terät
voidaan pitää tarkasti järjestyksessä.

Degussa uutuuksia
BiOcclus 4
Keltainen BiOcclus 4 on Degussan
kehittämä IV extra hard päällepolttokulta. Se on palladium- ja
kuparivapaa. Sille voidaan kerrostaa
kaikkia perinteisiä korkeapolttoisia
posliineja. BiOcclus 4:n lämpölaajenemiskerroin on a 25-500°C=14,2
pm/m°C. Sitä voidaan käyttää mm.
kruunuihin, siltoihin, inlay/onlay
implantteihin ym.

Hallituksen varajäsenet
Leena Jauhiainen
Sari Pasanen
Riitta Kämppi
Jouni Piitulainen
Ulkopuoliset toimihenk.
Eija-Sisko Huhtala
Teknisten Liitto TL r.y.
PL 146
00131 HELSINKI
Fax. 90-170 518

2

BiOcclus 4 sisältää (paino-%) Au
85,8%, Pt 11,0%, Rh 0,7%, Zn 0,5%,
In 1,7%, Ta 0,3%.
Komet ja Degussa tuotteita myy
Oriola Oy Hammasväline, Espoo.

Hammasteknikko-lehti
Internetissä !
Ensimmäisenä hammasteknisen
alan järjestönä maailmassa on SHtS
ry ja sen julkaisema Hammasteknikko-lehti kokeiluluonteisesti esillä
Internetin WWW:ssä osoitteessa
http://www.clinet.fi/~pruis/shts.html
Julkaisutoimikunta pohtii palvelun
vakinaistamista eli kustannusten
suhdetta hyötyyn. Kokeilu ei aiheuta
kustannuksia. Ota kantaa vaikkapa
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pruis@clinet.fi
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Keramiikkatyöskentelyn hallitseva

SHtS ry:n syyskokous ja
syysluentopäivät
Suomen Hammasteknikkoseura ry:n
syyskokous 1995 järjestettiin Espoossa Orionin toimintakeskuksen
auditoriossa Syysluentopäivien
yhteydessä. Kokoukseen osallistui
58 jäsentä. Kokous päätti pitää
jäsenmaksun entisellä tasolla eli
150,-/jäsen. Uutuutena päätettiin
alhaisempi jäsenmaksu eläkeläisille,
työttömille ja opiskelijoille. Näihin
ryhmiin kuuluvien jäsenmaksu on
ensi vuonna 50,-.
Hallituksessa tapahtui henkilövaihdoksia kun Heikki Veinola ja
Juha Nevalainen erosivat omasta
tahdostaan. Heidän tilalleen valittiin
kaksivuotiskausiksi Petri Anttila ja
Anssi Soininen. Hallituksessa
jatkavat puheenjohtajana Hemmo
Kurunmäki, sihteerinä Ilkka Tuominen ja jäsenenä Arja Yliannala.

Syysluentopäivien ensimmäisen
päivän antia oli lisäksi Strauman Oy:n
Anne Alatalon luento peittoproteesista implanttimenetelmää apuna
käyttäen ja Juha VVichmanin esitys
Laatuprojektista.

y a \ \ \

SHtS ry haluaa kiittää Oriola Oy
Hammasvälinettä ja sen henkilökuntaa sekä kaikkia näyteilleasettajia, luennoitsijoita ja osallistujia
sekä tietenkin koulutustoimikuntaansa onnistuneista syysluentopäivistä.

/

PUHDAS KOTIMAINEN HAMMASKULTA.
LUOTETTAVA KULTAJÄTEPALVELU.

Kurssin sisältö:
Titaanisten suprakonstruktioiden
kliiniset ja tekniset valmistustyövaiheet.

Ennakkoilmoittautumiset

Kurssin hinta
2.470,-mk
(Hintaan sisältyy majoitus ja

ruokailut)

Kurssi on tarkoitettu implanttikirurgiaa harjoittaville
hammaslääkäreille, hammaskirurgeille
ja hammasteknikoille.

\i
Titaani - Yhden metallin suu, menetelmällämme
toteutuu
Utanium - Single metal mouth, too, OUT method makes come true
Biocompatibility lvith your bones and tissue

Tämänpäivän modernissa hammastekniikassa on mahdollista käyttää
kaikkien suussa käytettävien metallien yhteenliittämisessä lasertekniikkaa. Laserhitsauksessa käytetään
hyväksi pienikokoista "lasertykkiä",
jonka muodostaa Yttrium-Aluminium-Granat tanko, joka on seostettu
Neodymin kanssa (Nd:YAG). Tämä
lasertanko tuottaa infrapunavaloa,
jonka aallonpituus on 1,06 pm.

Dentallaserissa hitsaus tapahtuu
vapaassa tilassa ja oikean hitsauspaikan löytämiseksi käytetään
korkealaatusta riitävästi suurentavaa optiikkaa. Hitsauksessa
käytetään Argon suojakaasua, jonka
puhtausaste on vähintään 4,6.
Suojakaasun käyttö on erittäin
tärkeää etenkin titaanihitsauksessa
estämään hitsattavien pintojen
oksidoituminen.

31.12.95 mennessä
Hammaslaboratorio Muotohammas
Raatihuoneenkatu 4, 13100 Hämeenlinna
Puh. (917) 6122 012, Fax (917) 6122 013

Lääkintämuovi O y

Esimerkkejä laserhitsaussaumoista.

"Lasertykillä" voidaan varmasti ja
nopeasti liittää toisiinsa kaikki
suussakäytettävät metallit. Voidaan
esimerkiksi hitsata jopa 5 mm paksut
kappaleet toisiinsa. Laserlaitteissa
on tehon- ja impulssinpituudensäädöt, joista valitaan materiaalista
ja materiaalin paksuuksista riippuen
oikeat arvot.

Paikka: Vanajan linna
Aika:
8.-9.3.1996

hammasteknikko
saa paikan työpisteenä keskinen Suomi.
Mahdollisuus työskennellä osa vuodesta Saksassa.
Lisäksi haemme 2-3 hammasteknikkoa
pysyvään työsuhteeseen Saksaan.
Tiedustelut 940-5531480

\ k \ > * > /

Syysluentopäivien toinen päivä
järjestettiin Hgin IV THOL:in hammasteknisen opetuksen tiloissa
Herttoniemessä. Luentoja kuunteli Lyhennelmä Olavi Karusuon
noin 80 henkilöä. Ohessa on kolmen luennosta Syysluentopäivillä 1995
päivillä kuullun luennon lyhennelmät.

STB-KURSSI HAMEENLINNASSA
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Laserhitsaus
hammastekniikassa

Y ~

Laserhitsauksessa on riittävä
jähdytys tärkeää. Markkinoilla on
sekä sisäisellä että ulkoisella
jäähdytyksellä varustettuja laitteita.
Samoin sekä sisäisellä että ulkoisella
imurilla varustettuja laitteita on
saatavilla.
hammas
teknikko

Laserhitsauksen etuja ovat mm.
nopeus, tarkkuus, sauman homogeenisuus, mahdollisuus hitsata eri
seoksia toisiinsa, materiaalinsäästö
(juotosmassa, juotteet ja juotospastat), mahdollisuus hitsata posliinin tai muoviosien välittömässä
läheisyydessä osien vahingoittumatta.
Lisätietoja laserhitsauksesta: Dentalagent Oy, puh: 90-684 9855.

Rydöntie 12 A 20360 Turku Puh. 92!-2538 088 Fax 921-387 117

Hammaslaboratorion mikro-ohjelmistot
Tilaustenkäsittely
2 000.- sis .alv:n
* Kustannusarviot
* Lähetteet
* Osoitetarrat
* Potilasluettelot
* Tehdyt työt työntekijöittäni
* Hirmastonmuutokset koneellisesti

Laskutus
3 000.- sis .alv:n
* Yksittäislaskut
* Kokoomalaskut toimitetuista
tilauksista koneellisesti
esim. kuukausittain
* Laskuluettelot
* Asiakastilastat
* Tuotetilastot
* Työtilastot työntekijöittäin

Myyntireskontra

Alan johtava ohjelmisto.
Kysy lisää !
917-6121 900
UNESOY
PL 140 (Erottajakatu 4 A 6)
13101 Hämeenlinna
hammas
teknikko

SäÄS^

* Maksuhuomautukset
* Viivästyskorkojen laskenta
* Kirjanpitoyhteenvedot
* Maksujen automaattinen kirjaus

HAMMASLABORATORIOLIITON j
SUOSITTELEMA OHJELMISTO

Ostoreskontra
2 000.- sis .alv:n
* Toimittajatiedot
* Ostolaskuluettelot
* Laskujen maksu linjasiirtona
* Kirjanpitoyhteenvedot

Palkanlaskenta
3 000.- sis .alv:n
* Kuukausipalkat
* Tuntipalkat
* Suoritepenisteiset palkat
* Ennakonpidätykset
* Linjasiirto pankkiin
* Vuosi-ilmoitukset

Kirjanpito
3 000.- sis .alv:n
•Oy:t,Ky:t,Tmi:t
* Tuloslaskelmat
* Taseet
* Budjetointi
* Muotoiltava tilikartta
* Tilinpäätöksen simulointi

Pankkiyhteydet
2 500.- sis .alv:n
* Yhteydet kaikkiin pankkeihin
* Saldökvselyt
•Tiliotteet
* Maksutapahtumien haku
* Ostolaskujen lähetys
* Palkkojen" lähetys
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Täyskeraamiset
kruunut ja sillat
Keramiaa on käytetty hyväksi
hammasteknisissä töissä jo hyvin
kauan. Keramia soveltuu hyvin suun
olosuhteisiin. Sen etuja ovat mm.
kudosystävällisyys ja esteettisyys.
Keramia läpäisee valon ohella myös
röntgensäteitä ja on hyvin kulutusta
kestävää. Keraaminen rakenne ei
ime itseensä suun nesteitä, eikä
aiheuta allergiaa. Haittapuolina ovat
lähinnä heikko taivutuslujuus ja
pintakovuus.
Aikaisemmin keramiaa käytettiin
lähinnä irtoproteesien posliinihampaissa sekä valmistettaessa
posliinikuorikoita. Muita proteettisia
töitä ei keramiasta juurikaan pystytty
tekemään. Koska keramian hyviä
esteettisiä ominaisuuksia haluttiin
hyödyntää myös laajemmin, oli sekä
rakenteita että materiaalia pyrittävä
vahvistamaan eri menetelmin.
Metallikeramia yleistyi Suomessa
1970-luvun lopulla. Metalli toi
mukanaan keramialle laajemman
käyttöalueen kruunu- ja siltaprotetiikassa. Samalla kuitenkin menetettiin osa keramian esteettisistä
ominaisuuksista. Tarve kehittää
täyskeraamisiin rakenteisiin soveltuvia uusia materiaaleja ja tekniikoita
säilyi edelleen.
Keramian rakennetta voidaan vahvistaa lähinnä kahdella tavalla.
Lisäämällä massan joukkoon lujempia partikkeleita tai tekemällä runko
jostain lujemmasta materiaalista.
Koska keramiaa lujittavat aineet ovat
useimmiten opaakkisempia tai
muuten vähemmän esteettisiä,
joudutaan estetiikan ja lujuuden
suhteen aina tekemään kompromisseja. Toisaalta myös uudet
kiinnitystekniikat tuovat mukanaan
uusia mahdollisuuksia. On mahdollista liimata hyvinkin ohuita keraamisia kerroksia hampaan pintaan,
jolloin alla oleva hammaskudos
muodostaa rakennetta vahvistavan
rungon. Rakenne voi olla myös
hammasta vahvistava, esim. inlay
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Lyhennelmä HTM Mikko Kääriäisen
luennosta Syysluentopäivillä 1995

vahvistaa osaltaan myös jäännös- materiaaleista ei pidä tehdä kaikkea.
hammasta sitoen jäljellä olevat kuspit On turhaa yrittää tehdä keraamista
toisiinsa.
siltaa paikkaan, missä edes metalli
ei kestä.
Täyskeraamisina voidaan valmistaa
mm. seuraavia rakenteita: laminaatit, Myös hammaslääkäreiden tulisi
kulmat, inlayt, onlayt, kuorikot/ tuntea tarkoin eri materiaalien ja
kruunut sekä sillat. Lisäksi kevytsillat tekniikoiden ominaisuudet, käyttöja sisäpilarit voivat tietyissä tilan- alueet ja kunkin tekniikan erityisteissa tulla kysymykseen. Edellä vaatimukset. Hiontoihin ja jäljenmainittuja rakenteita voidaan tehdä nöksiin tulee kiinnittää erityistä
myös implanttien päälle.
huomiota. Keramia ei kestä, ellei
sille ole hiottu kauttaaltaan riittävästi
Yleisimmin käytössä olevat
tilaa. Luonnollisesti myös kipsimaltekniikat
leilta vaaditaan erityistä tarkkuutta
ja niistä tulee pitää hyvää huolta
- Poltettu posliini. Pt-folio-teknii- koko työn ajan. Mikäli jäljennös ei
kalla tai polttomassalla: kuorikot, ole tarkka tai jos kipsimallista on
lohjennut palanen, voi reuna murtua
laminaatit, kulmat, inlayt/onlayt.
- Lasikeramia. Dicorja Dicor Plus: erittäin herkästi kruunun jäädessä
keikkumaan epätarkan kohdan
laminaatit, inlayt/onlayt kruunut.
- Prässättävä posliini. Empress: varaan.
laminaatit, inlayt/onlayt, kruunut.
- Korkeapolttoiset runkomassat. Miltä tulevaisuus näyttää
Duceram LFC/Duceram MC, HiCeram: inlayt/onlayt, laminaatit, Tällä hetkellä näyttää siltä, että eri
kruunut. In-Ceram Spinell: inlayt/ valmistajat pysyvät valitsemassaan
onlayt, kruunut. In-Ceram Aluminia: tekniikassa ja pyrkivät edelleen
kruunut, sillat. In-Ceram Zirconia: parantamaan tuotteittensa hyviä
pitkät sillat, taka-alueen sillat.
ominaisuuksia. Parannukset ovat
- Jyrsityt rakenteet. Cerec: inlayt/ koskeneet lähinnä estetiikkaa.
onlayt. Celay: inlayt/onlayt, lami- Markkinoille on tullut uusia värisävyjä, läpikuultavampia materiaanaatit, kruunut, sillat.
- Valmiit aihiot. Bränemark Cera- leja, korjausmassoja jne. PerusOne: yksittäiset kruunut Bränemark tekniikat ovat pysyneet entisellään.
Jos ja kun Vita tuo markkinoille Inimplantin varaan.
Ceram Zirconian, voidaan täyskeEdelläoleva luettelo osoittaa sen, että raamisia siltoja valmistaa kaikkialle
on monia mahdollisuuksia valmistaa hampaistoon. On myös esitetty
kokokeraamisia rakenteita. Mikään ajatus siitä, että eri läpikuultavuuden
yksittäinen tekniikka ei kuitenkaan omaavia materiaaleja voitaisiin
yksin pysty täysin kattamaan koko yhdistää samaan työhön. Tällöin
töiden kirjoa, vaan kunkintapauksen voitaisiin saada lujuutta sinne, missä
kohdalla on tarkoin harkittava, mitä sitä tarvitaan ja läpikuultavuutta voisi
työ vaatii ja mikä tekniikka siihen lisätä sinne, missä vaaditaan
korkeampaa estetiikkaa.
parhaiten soveltuu.
Kokokeraamisten töiden
vaatimuksista
Onnistunut työ alkaa aina suunnittelusta. On tarkoin arvioitava
kulloisenkin tapauksen olosuhteet
ja vaatimukset. Täyskeraamisista

Uskon että merkittävä osa hammaskeramiasta tulevaisuudessa toteutetaan erityyppisillä kokokeraamisilla
materiaaleilla. Ovatko tekniikat näitä
jo käytössä olevia vai saammeko
ehkä piankin uusia, vieläkin kiehtovampia materiaaleja - aika näyttää!
hammas
teknikko

Hygienia
EHT-vastaanotolla
Erikoishammasteknikkojen kliininen
potilastyöskentely asettaa heidän
toiminnalleen erilaisia hygieniavaatimuksia, jotka voidaan jakaa
kolmeen osioon. LAseptiikka, johon
kuuluu käytettyjen instrumenttien ja
välineiden sekä työskentelytasojen
puhdistaminen steriloinnin ja desinfioinnin avulla. 2. Hygienia, joka
sisältää yleisen henkilöhygienian ja
erityisesti käsihygienian. 3. Yleinen
vastaanottotilojen puhtaus, siivous,
jätteet yms.
Tartuntojen suhteen turvallisen
potilastyöskentelyn onnistuminen
vaatii aina vakavaa ja asiallista
suhtautumista omaan työskentelyyn.
Oikeat työskentelytavat ja tartuntariskien tiedostaminen auttaa
erikoishammasteknikkoja välttämään ne riskit, joita potilastyöskentely tartuntojen suhteen tuo
mukanaan. Oikealla suhtautumisella
ja oikealla toiminnalla voidaan luoda
turvalliset puitteet työskentelylle.
Aseptinen työskentely mahdollistuu
jos työ voidaan suunnitella etukäteen
niillä valmisteluilla kuin se kulloinkin
on mahdollista. Tarveaineiden,
välineiden ja muiden tarvikkeiden
varaaminen etukäteen työtilaan
vähentää turhaa liikkumista työtilojen
ulkopuolelle. Riittävän ajan varaaminen, työn suunnittelu etukäteen ja
valaistuksen järjestäminen hyvin
ovat myös merkittäviä tekijöitä
tartunnan estämisessä.
Henkilöhygienia
Kliinisessä työskentelyssä henkilöhygienialla on erittäin suuri merkitys.
Tutkimusten mukaan tartunnat
tapahtuvat tavallisimmin käsien
kautta. Tartuntojen estämiseksi
voidaan potilastyöskentelyssä
käyttää tehdaspuhtaita kertakäyttöisiä / potilaskohtaisia käsineitä.
Myös käsineiden käytössä tulee
toimia aseptisesti oikein mahdollisen
kosketustartunnan estämiseksi.

hammas
teknikko"

Lyhennelmä Sho Tuija Röngän
luennosta Syysluentopäivillä 1995

Perusajatuksena on käsien huolellinen pesu ennen ja jälkeen potilaan
hoitamisen. Huomioitavaa on tietenkin hoitavan henkilön omien
käsien terveys ja asianmukainen
hoito.

Epäselvissä tapauksissa potilas
kannattaa lähettää lääkärin vastaanotolle tarvittavaa lisäselvitystä ja/tai
tutkimusta varten. Infektiotartuntatapauksissa toimitaan erillisten
(esim. STAKES) ohjeiden mukaan.

Tartunnaneston pääperiaatteet
erikoishammasteknikkojentyöskentelyssä ovat hyvä käsihygienia,
Lähityöskentelytasot ja käytössä steriloidut välineet, veren ja syljen
olleet välineet käsitellään asianmu- leviämisen estäminen ja tarvittava
kaisesti. Tasojen ja lähityöpintojen suojaus.
desinfiointi tapahtuu desinfiointiaineella ja kertakäyttöisillä pyyh- Sosiaali-ja terveysalan tutkimus- ja
keillä. Puhdistusta voidaan helpottaa kehittämiskeskus (STAKES) on
pitämällä lähityötasot vapaana asiantuntijaryhmän toimesta laatinut
tarpeettomasta tavarasta. Jätteiden suosituksen hammaslääkärin vaskäsittelyjä hävitys asianmukaisella taanoton hygieniakäytännöistä.
tavalla on myös vastaanoton hygie- Kyseistä ohjeistusta voidaan sovelnisyyteen liittyvä asia.
tuvin osin käyttää myös erikoishammasteknikkojen vastaanottojen
Erikoishammasteknikoiden kuten hygieniasuunnitelmassa.
muidenkin terveydenhuoltohenkilöiden tulee potilasta hoitaessaan Korkea hygieniataso erikoishamhuomioida mahdollinen tartunta- masteknikkojen työskentelyssä luo
vaara. Potilas voi tietämättäänkin asiakastyytyväisyyttä ja on huomatolla tartutuvan taudin kantaja. tava askel kohti laadukasta palvelua.

Yleinen puhtaus
työskentelytiloissa

Hammastarvikkeita

NOBILIUM® materiaalit
MYERSON ®GanyMed
hampaat Vitan väreissä
Oy FINVIA Ab
Pohjoisranta 28, 00170 HELSINKI

puh: 90-135 1339 fax: 90-135 1868
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EHT, Lehtori Kari Markkanen

Hammasteknikkokoulutus
ammattikorkeakouluun
Mitä varten

vastaukset ovat hyväksyttäviä, niin Uusi suhde työelämään
"miksi" kysymykseen ei tarvitse
Päätös on tehty ja hammastek- uhrata aikaa lainkaan.
Tulevan ammattikorkeakoulun
nikkokoulutus siirtyy uudelle tasolle.
oleellisin piirre on suhde työn
Kyseessä on kuitenkin vasta kokeilu- Tämä lähestymistapa johtaa auto- tekemiseen ja työelämään. Ei ole
lupa. Tämän kokeilun onnistumisen maattisesti siihen, että kaikki tarkoitus, että työelämä tai oppilaitos
perusteella arvioidaan muutamien keskusteluun osallistuvat osapuolet olisivat kumpikaan dominoivassa
vuosien kuluttua tiukalla mittarilla ovat heti mukana kehittämässä tätä roolissa toisen kustannuksella silloin
onko Helsingin ammattikorkeakoulu u utta ko u I utta utu m isko ko na isu utta. kun koulutusta kehitetään.
(9 oppilaitoksen muodostama Kysymys on laadusta. Ammattikorkokonaisuus) ja sen mukana ham- keakoulujen ensisijainen tehtävä on Itseasiassa pyrkimys on prosessiin,
mastekninen ala ansainnut oman ammatillisen koulutuksen laatutason jossa opiskelija, työelämä ja oppinostaminen. Tämä fraasinomainen laitos kehittävät toinen toisiaan.
ammattikorkeakoululinjansa.
sanonta ei sinällään kerro mitään Työelämäsuhteiden onnistuminen
Vuonna 1995 anoi 39 oppilaitosta sellaista, jonka voisi kuvitella on ammattikorkeakoulun kohtavakinaistamista ammattikorkea- sitouttavan eri osapuolet mukaan lonkysymys.
kouluksi ja vain 9 läpäisi kriittisen tähän prosessiin. Oleellisinta on
arvioinnin. Kyse ei siis ole mistään selvittää miten tuota laatua on Lahden ammattikorkeakoulu on
muodollisesta kokeilusta, joka ajateltu parannettavan.
arvioitu vakinaistettujen ammattiautomaattisesti johtaa toivottuun
korkeakoulujen kärkijoukkoon.
päämäärään.
Peruslähtökohtana on luoda toimivat Tämän oppilaitoksen rehtorina
puitteet työelämän ja oppilaitosten toimiva KT Juhani Honka kiteytti
"Miksi ammattikorkeakoulua kehi- väliselle vuoropuhelulle. Tavoitteena asian seuraavasti: "Suomi ei tarvitse
tellään?" Tämä on kysymys, joka on tilanne, jossa työelämän kilpailu- ammattikorkeakouluja, mikäli niiden
esitetään kerta toisensa jälkeen. Jos kyvyn takaava kehittyminen ja työelämäyhteyksiä ei rakenneta
vastaus ei tyydytä kaikkia koulu- uusien työntekijöiden opiskelu aivan uudelle tasolle verrattuna
tukseen osallistuvia osapuolia muodostavat saumattoman koko- ammatillisten oppilaitostemme
(työelämä, opiskelijat, oppilaitos), naisuuden. Opetusohjelmaan oleel- työelämäyhteyksiin. Nyt on todella
niin on varmaa, että toivottua lisena osana kuuluvat tutkimus- ja aika kaataa koulutuksen ja työkehitysvaikutusta on vaikea saa- kehittelyprojektit ovat työelämä- elämän raja-aita."
vuttaa. Tästä syystä on tärkeätä etsiä iähtöisiä ja palvelevat sellaisenaan
riittävän perusteellinen vastaus ammatin kehittämistä. Ne ovat siis Millainen ammattikorkeakoulu
tähän kysymykseen, tai oikeastaan selkeästi soveltavaa tutkimusta.
siitä seuraavaan jatkokysymykseen.
Jos tarkastellaan ammattikorOleellista on myöskin se, että keakoulukokeilujen arviointiin opeAsian tiimoilta voi lukea päivittäin eri ammattikorkeakoulutus tähtää tusministeriön käyttämiä kriteerejä,
ihmisten näkemyksiä ja kom- sellaiseen ammattisivistykseen, joka niin saamme selkeän kuvan siitä,
mentteja. Niissä näkökulma on antaa riittävät valmiudet itsensä ja millainen hyvän ammattikorkeaenenevässä määrin siirtymässä työelämän jatkuvalle kehittämiselle. koulun tulisi olla.
"miksi ammattikorkeakoulu" kysy- Yrittäjäjyyden laajassa merkimyksen käsittelystä "millainen tyksessä sisäistäneet sukupolvet Arviointimittarissa oli kaikkiaan 14
ammattikorkeakoulu" kysymyksen eivät siirry yhteiskuntaan pasiivisina, kohtaa: 1) toiminta-ajatus, 2)
pohtimiseen. Kaikkien osapuolten kapea-alaisesti orientoituneina koulutusohjelmien ajanmukaisuusja
kannalta onkin paljon oleellisempaa työpaikan odottajina, vaan niiden tarpeellisuus, 3) koulutusalojen
pohtia jälkimmäistä kysymystä. Jos luojina.
yhdistelmien toimivuus, 4) toiminnan
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hammas
teknikko

vahvuusalue, 5) riittävä koko
suhteessa koulutustehtävään, 6)
opettajien koulutustaso, 7) kirjastoja informatiopalvelut, 8) suhteet
työelämään, 9) yhteistyö yliopistojen
ja muiden oppilaitosten kanssa, 10)
kansäinvälinen yhteistyö, 11) alueellinen koulutus-ja palvelutehtävä,
12) arvioinnin järjestäminen, 13)
oppimisympäristö, 14) työympäristö.
Näistä painotettiin erikoisesti toiminta-ajatusta, opettajien koulutustasoa, työelämäsuhteita, alueellista
koulutus- ja palvelutehtävää ja
oppimisympäristöä. Tämän mittarin
jokaiselle kohdalle voidaan laatia
tavoitteet ja kun verrataan niitä
nykytilanteeseen, niin saadaan
selville tehtävä työmäärä.

Lokakuun loppupuolella peli vihellettiin poikki ja tehtiin päätös
siirtymisestä suoraan ammattikorkeakoulukokeiluun. Tietyt rakenteelliset seikat muuttuvat esillä
olleisiin luonnoksiin nähden, mutta
perusajatukset pysynevät samoina.
Ammattikorkeakoulun itsemääräämisoikeus on laajempi kuin
opistoasteella ja siksi opistoasteen
suunnitelmia valmistellut työryhmä
on odottavalla kannalla. Ammattikorkeakoulun hallintoa järjestellään
kuntoon ja sillä on painava sanansa
sanottavana suuunitelmien luonteesta ja siitä kuka niitä laatii.
Lausuntopyyntöjä saaneiden ja
kaikkien muidenkin luonnoksia
nähneiden palaute on kuitenkin
edelleen tervetullutta. Opistoasteen
suunitelmia tehtiin periaatteessa
ammattikorkeakoulutasoisiksi ja niin
ollen työelämän ja sidosryhmien
näkemykset voidaan hyödyntää
sellaisenaan.

Listasta on selvästi nähtävissä, ettei
mikään oppilaitos voi tulla ammattikorkeakouluksi yksinään, vaan
yhteistyötä on tehtävä laajalti muiden
oppilaitosten ja työelämän välillä
kansainvälisiä yhteyksiä unohPeruslähtökohdat
tamatta.
Mistä liikkeelle
Ensimmäinen edellytys tämän
kokeilun onnistumiselle on riittävän
laaja ja monipuolinen keskustelu
hankkeen todellisista vaikutuksista,
mahdollisuuksista ja tietysti myös
sentarpeellisuudesta. Ei voi kuvitella
hankkeen onnistuvan, jos jotakin
osapuolta on jatkuvasti houkuteltava
mukaan yhteistyöhön. Tämän takia
on löydettävä yhteiset näkemykset,
joilla lähdetään liikkeelle ja sen
jälkeen luovassa yhteistyössä
kehitetään uutta.
Information kulku on se tekijä, johon
hyvätkin hankkeet usein kaatuvat.
Tiedon kululle on luotava esteettömät väylät. Laajaa yhteistyötä ja
yhteisiä näkemyksiä edellyttävässä
uudistuksessa on syytä järjestää
tapaamisia eri osapuolten kesken.
Kaikille on taattava mahdollisuus
mielipiteiden esittämiseen.
Kesän alussa 1995 käynnistettiin
laaja opetussuunnitelmauudistus,
jossa oli tarkoituksena uudistaa
myös hammasteknikon opistoasteen tutkinnon perusteet. Työtä
on tehtyjä osa ehdotuksista on ollut
jo laajalla lausuntokierroksella.
hammas
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Yksi peruspilareista hammasteknisen alan koulutuksessa on ollut
mahdollisuus harjoitella käden taitoja
oppilaitoksessa ja myös oikeissa
laboratorioissa. Käytännön töiden
tekeminen muodostaa niin oleellisen
osan hammasteknikon tutkinnosta,
että sen suhdetta yhteisesti hyväksyttävään ammattikuvaan ja ammattitaitovaatimuksiin voi pitää
keskeisenä tekijänä kun puhutaan
koulutuksen sisällöstä. Tässä
mielessä ammattikorkeakoulujen
toimintaidea ei ole kaukana nykykäytännöstä.

sinä lyhyenä aikana minkä opiskelijat
ammattiurastaan ovat oppilaitoksen
kirjoissa, ei voi olla yksinomaisena
tavoitteena. Suomalaisen ammattikorkeakoulumallin takana on ajatus
teoreettisesti hallitusta käytännön
työskentelystä ja tämä on kohtuullinen ero verrattuna keskieurooppalaiseen mestari-kisälli perinteestä
kehittyneelle koulutusmallille, jossa
oppiminen perustuu pitkiin käytännön osuuksiin.
Suomen mallissa on oleellisen
tärkeätä miettiä jokaisen harjoitustyön siirtovaikutus niin teorian,
kuinteknisen suorituksenkin osalta.
Tulevassa kokeilussa koulutusaika
on 3,5 vuotta ja sinne voi hakeutua
vain lukion tai toisen asteen ammatillisten opintojen kautta (esim.
hammaslaborantti). Kaikkien tämän
uuden koulutusmuodon suunnitteluun osallistuvien on tärkeätä
suhteuttaa esityksensä käytettävissä olevaan aikaan. Siten
esimerkiksi silloin tällöin esitetty
ajatus siitä, että palautetaan laboratorioissa tapahtuvan harjoittelun
määrä sille tasolle mitä se oli joskus
70 - 80 luvuilla (2 vuotta) asettaisi
aivan toisenlaiset tavoitteet noille
jaksoille. Käytännössähän koko
hammastekniikan opetus siirtyisi
tällöin laboratorioiden vastuulle.

Joka tapauksessa koulutusaika on
niin lyhyt, että harjoittelun tavoitteita
ja työnjakoa oppilaitoksen ja työelämän kesken on tarkasteltava
uudesta näkökulmasta. On tehtävä
selkeä päätös siitä, mitä aiotaan
opettaa ja missä ympäristössä se
milloinkin parhaiten toteutuu. Roolit
tulevat muuttumaan niin oppilaan,
Kuitenkaan tekeminen sinällään opettajan kuin työelämänkin kohirroitettuna teoreettisista viiteke- dalla.
hyksistään ja ammatin edellyttämiä
tuotannollisia ammattitaitovaatimuksia laajemmista yhteyksistä ei
voi taata sellaista ammattisivistystä,
jonka pohjalta ihminen kykenee Kirjoittaja toimi Opetushallituksen
tietoisesti arvioimaan ja kehittämään
hammasteknikkokoul utuksen opeelämäänsä ja ammattialaansa.
tussuunnitelmatyöryhmän sihTämä on kuitenkin yksi keskeinen
teerinä.
tavoite ammattikorkeakouluissa.
Ammattikorkeakoulussa on vihdoinkin hyväksyttävä ajatus siitä, että
pelkkien kädentaitojen jalostaminen
ja tiettyjen temppujen harjaannuttaminen mahdollisimman pitkälle
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Koboltti-kromin kierrätys valukertojen vaikutus
ko rroos io kestä vyy tee n
Rankaproteesien valussa muodostuvien valunappien
uusiokäyttö saattaa askarruttaa hammasteknikkoja.
Taideteoksien valmistamista lukuunottamatta valunappeja ei
yleensä käytetä uudelleen. Eräässä tutkimuksessa on
selvitetty valumetallien korroosio kestävyyttä useiden
valukertojen jälkeen.
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Kuva 1. Korroosiotutkimuksessa ui
saatiin tuloksiksi kuvaajia, joista ui/l
iii
nähdään virran tiheyden (mA/cm2) ~
ja anodipotentiaalin (mV) välinen 1
-suhde kun a) VVirolloyja b) VVironit - e
lejeerinki ovat keinosyljessä. VVirol- 1
loyn kuvaajassa on nähtävissä
potentiaalin ero valukertojen välillä
sekä pistekorroosion
muodostumisesta kertova porras käyrässä
(nuoli). Julkaistu International Dental
Journalin luvalla.
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Kuva 1 a
Koboltti-kromilejeerinki on vakiinnuttanut asemansa rankaproteesimateriaalina. Nikkeli-kromilejeerinkiä käytetään pohjoismaita lukuunottamatta jossakin määrin kruunuja siltaproteesien valmistuksessa
kultalejeerinkien sijasta. Hammashoidossa käytettyjen lejeerinkien sähkökemiallisiin ominaisuuksiin on kiinnitetty paljon huomiota,
koska lejeerinkien korroosiotuotteet
saattavat aiheuttaa allergiaa. Lejeerinki altistuu oraalisissa olosuhteissa
useille eri korroosiotyypeille, joihin
vaikuttavat lejeeringin koostumus ja
sen mikroympäristö. Tyypillinen
korroosiotyyppi on pistekorroosio,
jossa metallia suojaava oksidikerros
pettää ja metalli alkaa korrodoitua
pistemäiseltä alueelta.
TUTKIMUS
PISTEKORROOSIOSTA

Tutkimus osoitti, että kobolttikromilejeerinkejä voidaan valaa neljä
kertaa ilman huomattavaa muutosta
lejeeringin yleisessä tai pistekorroosiopotentiaalissa. Koboltti-kromilejeeringin (VVironit, Cobond ja
Biocast) korroosiokestävyys oli parempi kuin nikkeli-kromilejeeringin
(VVirolloy). VVirolloy korrodoitui 26
kertaa nopeammin kuin VVironit.
Natriumkloridia sisältävässä keinosyljessä nikkeli-kromilejeerinkiin
muodostui helposti pistekorroosiota.
Sen sijaan koboltti-kromilejeerinki
käyttäytyi jalojen lejeerinkien tapaan:
pistekorroosiota ei esiintynyt.

koboltti-kromilejeeringin suuremmasta kromipitoisuudesta. Kromipitoisuus vaikuttaa kobolttikromilejeeringin faasirakenteeseen. Alle
15 prosentin kromi pitoisuuksilla
lejeerinki muodostuu a- ja/tai efaaseista. Yli 15 prosentin kromipitoisuus aikaansaa lejeerinkiin sfaasirakenteen, joka on myös
hammaslääketieteessä käytetyn
lejeeringin faasirakenne.

Oraalisissa olosuhteissa epäjalojen
metallien pinnalle muodostuu suojaava oksidikerros. Ennen oksidikerroksen muodostumista lejeerinki
kuitenkin korrodoituu ja esimerkiksi
POHDINTAA
koboltti-kromilejeeringissä pintakerroksen kromipitoisuus lisääntyy koKoboltti-kromilejeeringin parempi boltin korrodoiduttua pinnasta pois.
korroosiokestävyys verrattuna Kromin muodostama suojakerros
nikkeli-kromilejeerinkiin johtuu (Cr-O, Cr-OH) estää koboltin ja

Lejeerinki VVirolloy
VVironit
Cobond
Biocast
Tutkimuksessa verrattiin neljän Valmistaja Bego GmbH
Bego GmbH
Dentsply Inc.
Jeneric Gold Co.
epäjalon lejeeringin (taulukko 1) kor- Maa
Saksa
Saksa
USA
USA
roosiokestävyyttä 1 - 4 valukerran
jälkeen. Lejeerinki sulatettiin in- Metalli
duktiomenetelmällä argonsuojakaasussa ja valettiin sylinterin Co
66.0
65.0
63.0
muotoisiksi koekappaleiksi. Timant24.0
28.0
27.0
30.0
tipastalla kiillotettujen koekappalei- Cr
Ni
63.0
0.1
den korroosiokestävyys tutkittiin potentiokineettisellä polarisaatio- Mo
3.0
5.0
6.0
3.0
mittauksella, jolla määritettiin
Si
2.5
0.6
2.0
4.0
lejeeringin ns. yleinen korroosio0.5
0.3
potentiaali ja pistekorroosion muo- Mn
2.0
0.1
dostumisen potentiaali (kuva 1). Kor- Fe
roosiopotentiaalit mitattiin kahdes- C
0.07max
0.35max
sa eri tyyppisessä keinosyljessä (0
% ja 3 % NaCI) +37 oC lämpötilassa. Taulukko 1. Korroosiotutkimuksessa käytettyjen lejeerinkien koostumus.
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kromin siirtymisen myöhemmin suun
nesteisiin.
Vaikka koboltti-kromilejeeringin
valaminen moneen kertaan ei
vaikutakaan staattisessa tilassa
olevan lejeeringin korroosiokestävyyteen saattavat useat valukerrat
vaikuttaa lejeeringin mekaanisiin
ominaisuuksiin. Nyt raportoidussa
tutkimuksessa lejeeringit valettiin
induktiosulatuksella, jonka tiedetään
aiheuttavan vähemmän karbidimuodostusta lejeerinkiin kuin mitä
liekkisulatus aiheuttaa. Karbidit
(Cr4C, Cr3C, Cr23C6, Cr7C3 ja
Cr6C) jähmettyvät sulassa lejeeringissä viimeisenä, jonka takia
karbidien pitoisuus on suurin metallin raerajoissa. Karbidit lisäävät
lejeeringin kovuutta ja haurautta ja
vähentävät muokattavuutta. Useat
koboltti-kromilejeeringin valukerrat
etenkin liekkisulatuksella vaikuttavat
karbidimuodostuksen takia lejeeringin mekaanisiin ominaisuuksiin.
Lejeeringin mekaanisten ominaisuuksien muuttuminen saattaa
lisäksi vaikuttaa jännityskorroosioon,
joka on myös tärkeä proteettisten
rakenteiden korrodoitumismekanismi.
Koboltti-kromilejeeringin pii (Si) pitoisuus on noin 1 - 2 prosenttia.
Piin tarkoituksena on estää metallikomponenttien hapettumista sulatuksen aikana ja vaikuttaa lejeeringin
muokattavuuteen. On mahdollista,
hammas
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10-'

10°
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Kuva 1 b

että toistuvat koboltti-kromilejeeringin sulatuskerrat alentavat
lejeeringin pii-pitoisuutta, etenkin
mikäli sulatuksen aikana lejeerinki
ylikuumenee. Piin määrän pienetkin
muutokset vaikuttavat lejeeringin
mekaanisiin ominaisuuksiin.
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Uudet ulottuvuudet
protetiikassa

Artglass - uskomaton
kruunu- j a siltamatcriaali

Proteetikon unelma:
Kaikki keraamisten ja muovisten
k+b materiaalien edut yhdessä:

Artglass
Artglassin käyttöalueita ovat mm:
* kruunut ja sillat
* kevytsillat
* implantaattityöt
* täyskruunut
* inlayt ja onlayt
* pitkäikäiset väliaikaiset kruunut
ja sillat
* teleskooppi- ja konuskruunut
Ovatko keramiikan ja muovin edut
yhdistettävissä? Kyllä!

Vastaus on Artglass
Uuden Artglassin etuja ovat mm:
• kiilteenomainen kulutuskesto
• tarkka värintoisto eripaksuisissa
kerrost uksissa
• erinomaiset
muotoiluominaisuudet
• vähäinen vastapurijan kuluttavuus
• korkea taivutuslujuus
Olennaisena osana uuteen Artglass
materiaaliin kuuluu uusi Kevloc
sidosmenetelmä
ja Uni XS stroboskooppivalokovetinlaite.

Kolme elementtiä - yksi systeemi!
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