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Artikkelin kirjoittanut Michael Brusch, MDT Dusseldorf, Germany
Käännös Esko Kähkönen ja Markku Mikkola

Dental Intelligence
Ensimmäiset kokemukset GC:n ”One Body IQ” systeemistä
Osa 2.
Kuva 52.

Kuva 53.

Kuvat 52 ja 53: Prässätty keramia voidaan helposti muotoilla posliinin kerrostusta varten.

Kuva 54.

Kuva 55.

Kuvat 54 ja 55: Prässätyn dentiinikeramian korkean läpikuultavuuden vuoksi on välttämätöntä lisätä dentiinin pintaan chromaa
INvivo Zr/MC maalivärien avulla. Nämä välipoltetaan ennen kerrostusta.

Kerrostustekniikka

IQ Press Over systeemiä voidaan käyttää voidaan käyttää
erikoisen rakenteensa ansiosta myös kerrostustekniikassa
vaikka sitä ei ole ensisijaisesti tähän tekniikkaan kehitettykään. (Kuvat 52 ja 53)
Koska prässäystulos melko läpikuultava on dentiinirunkoon
lisättävä Initial Zr/Mc maalivärejä jotta haluttu chroma taso
saavutetaan (kuvat 54 ja 55). Väri stabiloidaan välipoltolla 780
C yhden minuutin pitoaika.


Initial Lustre Pastoja ei voi käyttää välimaalaukseen
Kerrostustekniikassa efektivärien (esim. IN side) kärkivärien ja transparenttimassojen kerrostus noudattaa normaalia
luonnonhampaan rakennetta (Kuvat 56-59). Zirconia töissä
käytetään Initial Zr keramiaa ja press over metal töissä käytetään Initial LF keramiaa. Tulokset tästä tekniikasta puhuvat
puolestaan (kuvat 60-66).
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Kuva 56.

Kuva 57.

Kuvat 56 ja 57: Dentiinirungon päälle kerrostetaan hyvin fluorisoivaa läpikuultavaa posliinia CLF. Tämän jälkeen hampaan muoto
kerrostetaan opaali/kärkivärien avulla.

Kuva 58.

Kuva 58: Hampaat kerrostettuna muotoonsa.

Kuva 60.

Kuva 59.

Kuva 59: Tulos kärkiväripolton jälkeen. Toista kerrostusta tarvitaan harvoin.

Kuva 61.

Kuva 62.
Kuvat 60-62: Lopputulos kiiltopolton jälkeen ei eroa korkeatasoisesta yksilöllisestä kerrostuksesta.
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Kuva 63.

Kuva 63: Alkutilanne…

Kuva 65.

Kuva 64.

Kuva 64: … ja lopputulos …

Kuva 66.

Kuva

Kuva 65 ja 66: … rungot on prässätty kerrostettu kärkiväreillä. Huomioi uuden maasälpäposliinin valontaitto.

2. Potilastapaus –IQ,
painting by numbers

Kaikkien tutkimusten ja testien jälkeen teoreettiset vaihtoehdot on ratkaistu, nyt on aika ottaa käytäntöön kehitystyö ja
luoda ensimmäinen todellinen potilastapaus (Kuvat 67-68).
Tässä on nähtävillä kaikki tarvittavat työvaiheet edullisiin,
tehokkaisiin IQ töihin (Kuvat 69-75 ja 77-81, 84 ja 85).
Koko yläleuan restauraatio, metallirungon ja opaakin päälle, vahattiin lopulliseen muotoonsa valmiista vaha-aihioista
(Kuva 71). Pienellä harjoittelulla tämä tekniikka vähentää
laboratorio kustannuksia.
Kaikki seuraavat työvaiheet on kuvailtu aikaisemmin. Mielestäni saavutettu tulos vastaa standardi kerrostustekniikkaa
(Kuvat 86-93).
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Kuva 67.
Kuva 67: Alkutilanne. Tämä potilastapaus tehtiin ”painting by
numbers” tekniikalla, ilman posliinin kerrostusta.

Kuva 68.
Kuva 68: Preparoidusta mallista…

a 62.
Kuva 69.

Kuva 70.

Kuvat 69 ja 70… Metallirunkoihin joissa tila posliinireunoille. Fluorisoivat kristallit wash- opaakin päällä (kuva 69) muodostavat
täydellisen ja tasaisen opaakkikerroksen.

Kuva 72.

Kuva 71.
Kuva 71: Anatomiseen vahaukseen sekä etu- että taka-alueella
käytettiin vaha-aihioita.
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Kuva 72: Prässäys suoritettiin valmistajan ohjeiden mukaan.



Kuva 74.

Kuva 73.
Kuva 73: Prässätyn olkapään istuvuus on todella tarkka ja säästää
paljon aikaa.

Kuva 75.

Kuva 76.

Kuva 77.

Kuva 78.

Kuvat 74-78: Pintakuviointi ja olkapään viimeistely suoritetaan normaaleilla timanteilla ja kumikiekoilla. Seuraavassa Lustre pastojen
kerrostus.
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Kuva 79.

Kuva 80.

Kuva 81.

Kuva 82.

Kuva 83.

Kuva 84.

Kuva 85.
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Kuvat 79-85: Step by step työvaiheet.



Kuva 86.

Kuva 87.

Kuva 88.

Kuva 89.

Kuvat 86-90. Lopputulos. 14 yksikköä posliiniolkapäillä ainoastaan yhden Lustre pastan kerrostuksen jälkeen.

Kuva 90.

Tuotelista
Indikaatiot	Tuotteen nimi	

Valmistaja

Valumassa
MultiPressVest
Mallikipsi
Fujiroc k EP
Prässäyskeramia
GC Initial IQ, One Body,
			
Press Over Zircondioxid/Metall
Keramia
Initial Zr, Initial LF
Vaha		
Inlay soft
				
Vaha-aihio		
				

GCE
GCE

10

GCE
GCE
GCE/Polz
Schuler Dental
Wichnalek, MDT
Dr. Haito
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Tätä järjestelmää ei ole tarkoitettu vastineeksi “Kiina kruunuille” Se on enemmänkin jotain
mitä teknikot ovat odottaneet, taloudellinen ja pääasiassa esteettinen vaihtoehto, joka
antaa potilaalle varmuutta ja etuja henkilökohtaisessa palvelussa.
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Kuvat 91 ja 92: Edullinen ja esteettinen lopputulos suussa ilman posliinin kerrostusta.

Kuvat 93 ja 94: Jälleen osoitus IQ systeemin esteettisistä mahdollisuuksista.

Kirjoittaja
Michael Brusch valmistui hammasteknikoksi 1979. 1986 hän valmistui hammasteknikkomestariksi Dusseldorfissa Saksassa. Vuodesta 1986 vuoteen 1989 hän työskenteli laboratorion johtajana erikoistuen keramiaan.
1989 hän avasi oman laboratorion ja erikoistui toiminnallisiin ja esteettisiin töihin. Michael erikoistui polychromaattisiin yhdistelmämuovi ja keramiatekniikoihin kuin myös kruunu, inlay, onlay ja laminaatti tarkkuustekniikoihin. Hän on myös ”Deutsche Gessellschaft fur Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) ja ”dental excellence
– Interntional Laboratory Group järjestöjen aktiivinen jäsen.
Yhteystiedot:
MB Dentaltechnik GmbH • MDT Michael Brusch
Schanzenstr. 20 • D – 40549 Dusseldorf • Phone +49 211 5880-21
mb-dentalteechnik@online.de info@mb-dentaltechnik.com • www.mb-dentaltechnik.com

12

4/2007

Luo oma maailmasi
Initial GC: ltä
Keramiajärjestelmä kaikkiin indikaatioihin

Initial IQ – One Body Konsepti
GC Initial IQ – One Body, Press-over-Metalli
GC Initial IQ – One Body, Press Over – Zircon

www.gcinitial.gceurope.com

GC Initial IQ, uusi One Body,
Press Over – Metalli ja Press
Over – Zircon systeemit ovat
prässättäviä maasälpäkeramioita joilla saadaan aikaan loistavan
elävää estetiikka nopeasti.
Aivan uusi teknologia joka perustuu
esivalmistettuihin pelletteihin sekä
IQ Luster Paste, kolmiulotteisiin kiiltopastoihin, joiden sisäisen dynaamisen
valovoiman ansiosta saadaan aikaan
ylivoimainen elinvoimaisuus sekä luonnollinen kiilto.
Molemmat systeemit soveltuvat täydelliseen anatomiseen prässäys tekniikkaan,
mutta ne soveltuvat myös cut-back kärkivärikerrostus tekniikkaan.
Tämä täysin uusi systeemi on erittäin helppo
oppia ja helppo käyttää.

GC Initial IQ, täyttää tämän päivän
korkeat vaatimukset laadusta
tinkimättä.

GC EUROPE N.V.
Finnish and Baltic States Office
Tel. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
www.finland.gceurope.com

Kirjoittaja: Dosentti Jukka Matinlinna

Silaanit, zirkonia ja
adheesio
hammastekniikassa
Silanointi eli esikäsittely silaanilla on hammasteknikoille tuttu adhesiivinen, tartuntaa lisäävä
toimepide. Mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa?
Entä voiko modernia, etsaantumatonta zirkoniaa
silanoida? Miten silikapinnoitus liittyy silanointiin?
Entä ovatko kaikki markkinoilla olevat kaupalliset,
käyttövalmiit silaaniliuokset aivan samanlaisia?
Tämä artikkeli pyrkii johdattamaan lukijan näihin
kysymyksiin ja antamaan tämän päivän tietämyksen valossa vastauksia.
Silaanien kemiaa
Yleisesti ajatellen, silaaneja käytetään valmistettaessa teollisesti komposiitti- l. yhdistelmämuovitäyteaineita ja –kiinnityssementtejä sekä kliinisessä työskentelyssä sementoinnin
yhteydessä [1, 2]. Johtuen silaaniyhdisteiden ainutlaatuisista kemiallisista ominaisuuksista, ne voivat sidostaa lujasti
toisiinsa kemiallisesti oleellisesti erilaisia materiaalifaaseja.
Tästä syystä silaaneja kutsutaan suomeksi myös tartuntaaineiksi (engl. silane coupling agents). Ne edistävät adheesiota
olematta kuitenkaan varsinaisia liimaavia aineita. Silaanien
oivallisuus piilee niiden molekyylirakenteessa, jossa hiiliatomi (C) sitoutuu kovalenttisesti suoraan piiatomiin (Si)
Hammastekniikan ammattikielessä silaaneilla tarkoitetaan
laajassa mielessä käyttövalmiita ’esikäsittelynesteitä’ (vrt.
kuva 1), jotka itse asiassa sisältävät 1-2-til.% varsinaista
aktiivista metakrylaattifunktionaalista silaania (metakrylaattisilaania) laimennettuna vesi-etanoliliuokseen ja joiden
pH on n. 4-6 eli lievästi hapan [3, 4].
Silaanit ja yhdistelmämuovit
Yhdistelmämuovitäytemateriaaleissa ja –sementeissä on
kaksi oleellisesti erilaista materiaalifaasia. Tästä tulee nimitys yhdistelmämuovi. Tekniikan alalla käytetään nimitystä
komposiitti. Orgaanista polymeerifaasia tai oikeammin
monomeerifaasia, joka polymeroidaan, kutsutaan myös
muovifaasiksi. Toinen yhdistelmämuoveissa oleva materiaalifaasi koostuu sellaisista epäorgaanisista lisäaineista,
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joiden tarkoitus on vahvistaa ko. yhdistelmämuovimateriaalia. Vahvikemateriaaleina käytetään usein epäorgaanisia fillerimateriaaleja, kuten hyvin hienojakoiset lasi- ja
silikaattimineraalijauheet. Mikäli komposiitille haetaan
pitkittäissuuntaista vahvistusta, käytetään silloin lyhitä tai
pitkiä kuituja, kuten lasi-, silikaatti-, hiili- ja polyetyleenikuidut [5].
Epäorgaaniset filleripartikkelit tai silikaatti- ja lasikuidut
silanoidaan, ts. niiden pinnat käsitellään silaanitartuntaaineella, jotta ne saadaan kiinnittymään lujasti polymeroituvaan monomeerifaasiin.
Silaanien käyttö
Silaaneista käytetään hammastekniikassa myös nimitystä
’keraaminen esikäsittelyneste’, joka nimi kuvastaa silaanien erästä keskeistä indikaatiota hammasprotetiikan alalla.
Silaaneilla, jotka ovat tavallisesti markkinoilla kestoaktivoituina vesi-alkoholiliuoksessa, voidaan sidostaa kemiallisin, kovalenttisin sidoksin oleellisesti erilaisia materiaaleja
toisiinsa. Silaanit edistävät adheesiota ja ne muodostavat
kemiallisen, kovalenttisen sidoksen posliinin ja yhdistelmämuovin välille. Silaaneilla saadaan aikaan kemiallinen
sidos myös yhdistelmämuovin ja metallipinnan, yhdistelmämuovin ja etsautuvan keramiikan (posliinin) sekä yhdistelmämuovin ja yhdistelmämuovin välille, esimerkkinä
yhdistelmämuovilaminaatin korjaus [6].
Edellä kuvailtu kemiallinen sidos saadaan aikaiseksi, kun
sementoitava pinta silikapinnoitetaan (silika = piidioksidi) ja siihen applikoidaan silaani. Silikapinnoittamiseen
käytetään useimmiten hammaslaboratorioissa Rocatec™systeemiä (3M ESPE) ja hammaslääkärin vastaanotolla
analogista, suoraan hoitokoneeseen liitettävää Cojet™silikapinnoitussysteemiä käsikappaleineen (3M ESPE).
Silikapinnoituksessa käytetään tietyn partikkelikoon erikoishiekkaa, jossa alumiinitrioksidi- l. korundipartikkelit
ovat itsessään silikapinnoitetut ja tämä silikapinta siirtyy ja
iskostuu käsiteltävän konstruktion pintaan hiekkapuhallettaessa. Silikapinnoituksen jälkeen pinnoitettu kappale puhdistetaan irtohiekasta ja se silanoidaan välittömästi ennen
sen sementöintiä, työskentelyssä käytettävien valmisteiden
ohjeita noudattaen. Mikäli kyseessä on lohkeaman korjaus tai posliinilaminatin asennus, korjattava/sementöitävä
pinta käsitellään, kuten yllä esitetty.
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Kuva 1. Käyttövalmiita hammastekniikan silaaniliuoksia.
Silikapinnoitettu pinta silanoidaan
Optimaalinen adheesio materiaalien välillä, jota asiaa on
ylempänä esitetty, saavutetaan silikapinnoituksella ja silanoinnilla. Silikapinnoitusta tarvitaan, jotta konstruktion
pinta saadaan aktivoitua silaaniavusteista kemiallista sidostusta varten.
Poikkeuksena ovat ns. etsautuvat keraamit, kuten maasälpäposliini [7], jotka itsessään sisältävät piidioksidia (silikaa) rakenteessaan. Etsaus fluorivetyhapolla on ratkaiseva
vaihe, kun perinteinen keraamirakenne halutaan sidostaa
adhesiivisesti yhdistelmämuovisementillä. Fluorivetyhapolla esattu ja huolella huuhdeltu maasälpäposliini silanoidaan
ennen sen sementöntiä sidostuksen optimoimiseksi.
Yhdistelmämuovi- tai keraamirakenteiden lohkeamia,
joissa voi olla paljastunutta metallipintaa, suositellaan aina
silikapinnoitettaviksi ja silanoitaviksi. Jopa yhdistelmämuovipaikkoja voidaan korjata yhdistelmämuovitäyteaineella
silikapinnoituksen ja silanoinnin jälkeen.
Silanointi käytännössä
Silaanin ja yhdistelmämuovimateriaalin yms. käyttöohjeisiin
ja tuoteselosteisiin on syytä aina perehtyä ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista. Silaani annostellaan suoraan
pullosta erilliseen kertakäyttöiseen puhtaaseen, rasvattomaan muovimaljaan. Silaaniliuos on helposti haihtuvaa ja
siksi on erityisen tärkeää sulkea pullo välittömästi käytön
jälkeen. Silaani applikoidaan mukana tulevalla kertakäyttöpensselillä. Silaania levitetään yksi kerros silikapinnoitetulle
pinnalle. Hammaslaboratoriotyöskentelyssä silanoitavan
pinnan annetaan kuivua n. 5 min.
Muista työskentelyssä suojahansikkaiden käyttö, sillä vähäisenkin oloinen sormenjälki silanoidulla pinnalla tuhoaa
pinnan adhesiiviset ominaisuudet ja sementointi mitä to4/2007

dennäköisimmin epäonnistuu. Silanoitujen pintojen likaantuminen tulee eliminoida kaikin keinoin.
Mikäli silanoitu pinta kuitenkin kontaminoituu, se tulee
huuhdella varoen asetonilla ja etanolilla. Usein on kuitenkin välttämätöntä silikapinnoittaa ja silanoida ko. pinta
uudelleen.
Parantaako silaani zirkoniakruunujen
ja –siltojen sidostusta?
Zirkonia- eli zirkoniumdioksidipintoja ei voi sellaisenaan
silanoida, sillä silaani ei reagoi kemiallisesti zirkonian kanssa, vastakohtana silikapinnalle. Nykyään käytössa olevat
organofosfaattisementit (kuten RelyX™ Unicem-, Panavia™-, Multilink™-tuotteet), jotka ovat myös samalla
yhdistelmämuovisementtejä, sidostavat hyvin eikä silaaneja näin ollen tarvita tarvita. Sekaantumisen välttämiseksi
huomattakoon, että nimikkeellä ’fosfaattisementti’ tarkoitetaan klassista fosforihaposta ja lähinnä sinkkioksidista
koostuvaa pastaa. ’Organofosfaatti’ puolestaan tarkoittaa
orgaanista, hiilivetyketjuista yhdistettä, jossa funktionaalisina ryhminä ovat fosfaattiryhmä ja metakrylaattiryhmä.
Vaihtoehtoinen sidostamismenetelmä on silikapinnoittaa
zirkoniakonstruktion sisäpinnat esim. Rocatec™-menetelmällä [2, 6] tai CoJet-™-menetelmällä [8]. Ennen silanointia tulee irtonainen hiekka huuhdella pois öljyttömällä paineilmalla ja etanolilla. Tämän jälkeen kruunu/silta voidaan
sementoida paikoilleen, joko yhdistelmämuovisementeillä
tai organofosfaattisementillä.
Tieteellisessä ja kliinisessä mielessä käydään keskustelua,
kumpi metodi on kliinisesti kestävämpi: sidostus pelkällä
organofosfaattisementillä vai sidostus silikapinnoitusta ja
silanointia käyttäen ennen sementointia. Tämän päivän
tietämyksellä vastaus on, että kumpaakin metodia voidaan
käyttää hyvällä menestyksellä.
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Hammastekniikan silaanituotteet eivät identtisiä
Useat käyttövalmiit silaanit (silaanituotteet) muistuttavat
koostumukseltaan ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan toisiaan: niissä on usein samaa aktiivista silaania (metakrylaattisilaani), niiden pH on samalla tasolla, liuotinseos voi olla
samantyyppinen jne. Kuitenkin, tuoreen tutkimuksemme
mukaan [9] eri silaanivalmisteilla saadaan erilaisia sidostustuloksia in vitro. Voidaankin tähdentää, että sitä silaania
tulee käyttää aina, joka sisältyy yhdistelmämuovikorjauspakkaukseen yms. ja jonka käyttöä ko. tuotteen valmistaja
suosittelee.
Muuta hammastekniikan silaaneista
Silaani tulee mieluiten säilyttää jääkaapissa. Silaanilla on
tavallisesti suhteellisen pitkä käyttöikä, jopa kolme vuotta. Tämän jälkeen silaani voi autopolymeroitua ja tällöin
alunperin kirkas silaaniliuos samentuu ja silaani muuttuu
käyttökelvottomaksi. Samentunut silaani on menettänyt
kaikki adheesiota edistävät tartunta-aineominaisuutensa
ja se tulee hävittää.
On erittäin tärkeää aina muistaa sulkea silaanipullon
korkki välittömästi käytön jälkeen, sillä silaanit ovat erittäin herkkiä ilman kosteudelle, mutta eivät esim. ilman
sisältämälle hapelle. Vanhentuneet silaanit on syytä poistaa
käytösta.
Hammaslaboratoriossa on suositeltavaa aina käyttää suojahanskoja työskennellessä silaaniliuosten kanssa – kuten
myös aina työskenneltäessä yhdistelmämuovimateriaalien
kanssa. Silaaniliuokset sisältävät tavallisesti veden lisäksi helposti haihtuvaa etanolia, joten ne ovat tulenarkoja.
Kaikkea avotulta on siis vältettävä ehdottomasti. Silaaniliuokset eivät ole syövyttäviä eivätkä erityisen haitallisia,
mutta on tärkeää huolella noudattaa niiden valmistajan
antamia käyttöhjeita (säilytys ja käyttö) ja käyttöturvallisuustiedotetta.
Silaanit ovat jo kemiallisesti reagoineet valo- tai kahtaiskovetetussa yhdistelmämuovitäyteaineessa tai –kiinnityssementissä. Mikäli tällainen materiaali kuluu, lohkeaa
tai murtuu, ei siitä voi vapautua vapaita silaaneja suussa.
Silanoinnissa tapahtuvien kemiallisten reaktioitten jälkeen
silaanit ovat kovalenttisesti sitoutuneet adhesiiviseen sidostuskerrokseen tai vastaavasti yhdistelmämuovissa täytepartikkelien ja muovifaasin välille eivätkä voi irrota.
Herkistymistä silaaniliuoksille ei voida täysin sulkea pois.
Mikäli silaania joutuu iholle tai suuhun, tulee se huuhtoa
välittömästi pois vedellä.
Uusia näkymiä silaanitutkimuksessa
Moderni biomateriaalitiede etsii uusia, innovatiivisia ratkaisuja yhä parempaan biomateriaalien ja kudosten (kuten
kiille, dentiini, luu, rusto) väliseen kiinnittymiseen. Adheesio on biomateriaalitutkimuksen kenties keskeisin tavoite.
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos ja NIOM ovat
äskettäin yhteistyössä julkaisseet uusia tutkimustuloksia
silaanikemian uusista sovelluksista hammaslääketieteessä
[10-11]. Eräs innovatiivinen ajattelutapa on käyttää ns.
silaaniblendejä, ts. kahden erityyppisen silaanin sekoituksia,
pelkän funtionaalisen (kuten metakrylaattisilaani) asemesta
[12].
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Aiheeseen liittyvää hammastekniikan
sanastoa pähkinänkuoressa:
Silaani = kemiallinen tartunta-aine (engl. silane coupling agent) orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien
keskinäiseen sidostamiseen. Käytetään usein merkitsemään myös yleisesti ’silaaniliuoksia’.
Silaaniluos = esikäsittelyneste (eräille hammasprotetiikan indikaatioille). Sisältää n. 1-2 til-% aktiivista
funktionaalista silaaniyhdistettä (usein metakrylaattisilaani), liuotettuna tavallisesti etanoli-vesiseokseen ja
pH on säädetty neutraalia alemmaksi, pH = 4...6.
Silanointi = hammasprotetiikassa: silikapinnoitetun
pinnan esikäsittely silaaniliuoksella. Yleisesti teknologiassa: epäorgaanisen materiaalin pintakäsittely silaaniliuoksella.
Silika = piidioksidi, kvartsi, SiO2.
Silikapinnoitus = (engl. silica-coating) esim. hammasprotetiikassa kruunun tai sillan eräiden pintojen esikäsittely silikahiekalla pinnan saattamiseksi adhesiivisemmaksi; välttämätön esikäsittely ennen silanointia.
Silikapinnoitus lisää käsiteltävän kappaleen pinta-alaa
ja siten myös mikroretentiota.
Zirkonia = (engl. zirconia) zirkoniumdioksidi, ZrO2,
kemiallinen yhdiste, moderni hammasprotetiikan etsautumaton keraaminen materiaali. Joskus teksteissä
pelkästään (tosin virheellisesti) ’zirkoniumoksidi.’ Zirkonia on stabiloitu tavallisesti yttriumtrioksidilla.
Zirkoni = (engl. zircon), zirkoniumsilikaatti, kemiallisesti ZrSiO4, kuuluu jalokiviin. Korukivenä käytettävät
zirkonit ovat läpinäkyviä. Ne muistuttavat värittömänä ulkonäöltään erehdyttävästi timanttia.
Zirkonium = kemiallinen symboli Zr. Eräs alkuaineiden jaksollisen järjestelmän puhdas metallinen alkuaine, ns. siirtymämetalli (engl. zirconium), jolla on
tyypilliset metalliset ominaisuudet.
On ehdottomasti huomattava, että zirkonium, zirkon tai
zirkoni, eivät voi olla synonyymejä sanalle zirkonia.
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Hyvät
asiakkaamme
ja yhteistyökumppanimme
Joulutervehdysten lähettämisen sijaan
Planmeca Oy, Plandent Oy, Planmed Oy
ja LM-Instruments Oy lahjoittavat
lyhentämättömänä 12 500 euroa
hyväntekeväisyyteen. Näin jatkamme
edellisten vuosien perinnettä.
Varat lahjoitamme Lastenklinikoiden
Kummit ry:n avustuksella HYKS:n
Lastenklinikalle. Lahjoitusvaroilla
hankitaan monivalvontalaite
vastasyntyneiden teho-osastolle.

Koko Plandentin väki toivottaa
Teille hyvää ja rauhallista joulua ja
kiittää kuluneesta vuodesta.
Jukka Pekka Matinlinna
Dosentti
Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
Vieraileva tutkija
NIOM (Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer)
Postboks 70, NO-1305 Haslum, Norja.
Internet: www.niom.no.
E-mail: jumatin@utu.fi
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SEURAN JÄSENET
ILMOITTAVAT
PALVELUKSEEN HALUTAAN
..................................................................
Olemme Espoossa toimiva pääasiassa oikomiskojeisiin erikoistunut hammaslaboratorio. Etsimme
joukkoomme ahkeraa hammaslaboranttia. Työ on
koko- tai osapäiväinen sopimuksen mukaan.
Yhteystiedot Mikko Poranen, Hammaslaboratorio
Viphammas (09)452 5255
info@viphammas.fi, www.viphammas.fi
..................................................................
Haetaan erikoishammasteknikkoa vakituiseen työsuhteeseen Seinäjoelle ja Lapualle.
Tiedustelut: EHT Jukka Ropponen puh. 0500-890
005
.........................................................

Tahkolla
tavataan
Laita päivämäärä kalenteriin 28-30.3 2008.

Lisäinfoa ohjelmasta HT-lehden numerossa 1/2008

PolyMaster polymerointibyygeli
PolyMaster on hammasteknikoiden kehittelemä uusi tapa valmistaa proteesit kylmäakryylistä. Kyseessä on erityinen polymerointibyygeli, johon vahatyö malleineen kipsataan. Proteesi valmistetaan ilman prässäystä. Tämä varmistaa sen, ettei työhön
jää purennan korotuksia. PolyMaster on helppokäyttöinen ja se säästää aikaa jopa 25 minuuttia verrattuna perinteiseen
polymerointitekniikkaan.
Lisätietoja: Leena Fredriksson, Plandent Oy, puh. 020 7795 264
18
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3M™ ESPE™ Lava™
Tarkkuusratkaisut

Lava zirkoniumoksidi-rungot valmistetaan virallisissa Lava Milling Centereissä Suomessa. Jokainen laboratorio voi tilata hammaslääkärilleen Lava-töitä ilman suuria investointeja ja näin hammaslääkäri ja laboratorio voivat jatkaa yhteistyötään normaalisti.
Ositetut kipsimallit lähetetään lähimpään Lava Milling Centeriin tai
laboratorioon jossa on Lava Scan ST-skanneri. Läpikuultavat rungot on voidaan värjätä yhdellä seitsemästä Vita®-skaalaan sopivasta
väristä, esteettisen lopputuloksen varmistamiseksi. Runkojen taivutuslujuus on 1260Mpa.
Indikaatiot:
• Kruunut (etu- ja taka-alueelle)
• Sillat kuuteen yksikköön asti
(etualueella korkeintaan neljä ja taka-alueella kaksi vierekkäistä
väliosaa)
• Inlay-/Onlay-sillat
• Kevytsillat
• Vapaapäätteiset sillat
• Implanttijatkeet

3M ESPE Lava Scan ST

Lava Scan ST-skannerin mukana tulee Lava Design Software 4.0ohjelma, jonka avulla voi tehdä skannauksen ja rungon suunnittelun
itse. Ohjelma osaa automaattisesti poistaa allemenot ja määrittää
hiontarajan. Suunnitelma lähetetään digitaalisessa muodossa Lava
Milling Centeriin, joka valmistaa värjätyn rungon ja lähettää sen
päällepoltettavaksi.

3M ESPE Lava Ceram

Lava Ceram-posliini on kehitetty käytettäväksi pelkästään Lavarunkojen kanssa. Posliinin polttolämpötila on 810˚C. Lava Ceram
on saatavilla Vita®-väriskaalan väreissä.
Lisätietoja: Mikko Kääriäinen 3M ESPE Hammaslaboratoriotuotteet puh. 040 500 8181
4/2007
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT KEVÄÄLLÄ 2008
Kursseja hammaslääkäreille / hammasteknikoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com
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. 0500-458 444, kari@finntitan.com
Begon rankakurssi
Aika: 3. - 5.1.2008
Paikka:
Bremen, Saksa
Lisätietoja: Tiina Rinteenpää gsm 040-50 292 46
Prässäystekniikan kurssi
Aika: lähtö to 17.1.2008 klo 7.00 ja paluu pe 18.1.2008 klo 18.00
Paikka: Ivoclar koulutuskeskus, Solna Ruotsi
Kouluttaja: HTM Seppo Kärkkäinen
Kurssin hinta: 590 € (sis. lennot, hotellin, taksimatkat, lounaat, illallisen)
Kurssin aiheena Prässäystekniikan perusteet. Kurssilla tutustumme prässäystekniikan mahdollisuuksiin. Samalla opimme
käyttämään erilaisia materiaaleja ja ymmärtämään niiden vaatimuksia, sekä valitsemaan sopivimman materiaalin erilaisiin
indikaatioihin.
Kurssilla valmistamme neljä yksittäistä hammasta alusta loppuun ( dd21 Empress Esthetic maalaustekniikka , dd12 e.max
Press LT cut-back, dd16 e.max Press LT maalaustekniikka ja dd14 Esthetic cut-back)
Lisätietoja: Tiina Rinteenpää p. 050 310 8584 tai Mikko Lindfors p. 040 519 41 41
VITA VM9-KURSSI
Työkurssi zirkoniumoksidirunkojen työstämisestä ja kerrostamisesta VITA VM9-posliinilla.
Kurssilla mahdollisuus käyttää omia runkoja tai ostaa runko kurssin järjestäjältä.
Kurssi soveltuu VM-kerrostustekniikan yhteneväisyyden vuoksi myös VM7- tai VM13 –posliineiden käyttäjille tai niistä
kiinnostuneille.
Aika: 24.-25.1.2008
Paikka: Plandent Oy, Helsinki
Kurssin vetäjä: HTM Mikko Kääriäinen
Kurssin hinta: 150 €
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Leena Fredriksson, Plandent Oy,
puh. 020 7795 264 tai leena.fredriksson@plandent.com

TAHKO
28.-30.3.2008

Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle, ota yhteyttä:

Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html
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..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Haluatko jatkaa vuodesta 1971 toimineella EHT-vastaanotolla
Kalliossa, toinen linja 11. puh. 09-753 5568.
.................................................................
Hyväkuntoinen Cad-merkkinen hammashoitotuoli edullisesti.
040 7356222, 90-485764 PirkkoRapola
.................................................................
Myydään edullisesti erittäin hyväkuntoinen EHT:n
Työskentyyn hyvin sopiva hoitotuoli PM 2000 SA
Eht Pekka Koskinen, Keuruu
050-5228338
.................................................................
Hammashoitotuoli, hyvä ja edullinen
tiedustelut puh. 0400- 520153/ Kosti Uusitalo
.................................................................
Hammaslaboratoriolaitteita
tiedustelut 0400- 520153/Kosti Uusitalo
.................................................................
RECO - vahanpoistolaite neljälle kyvetille
CARAT - posliinimassat vita- väreissä, melkein täydet lajitelmat
OPTIPOL - polymerisointilaite
BIODENT EXTRAMAT - polymerisointilaite
puh. 050 3588547
.................................................................
Vaihdossa vapautunut toimiva PM 2002 CC -unit. Sopii hyvin suuhygienistille tai EHT:lle.
Yst.vastaukset 050 -5527 295.
.................................................................
Eläkkeelle siirtymisen johdosta, Erikoishammasteknisessä
laboratoriossa Helsingissä vuokrataan toimitilat tai
myydään välineet ja tarvikkeet.
Puh 09-323 4175
.................................................................
Luovun EHT-vastaanotosta ja laboratoriosta
Hgin Kampissa (Lönnrotinkatu 17 B)
Toiminut 40 vuotta.
Yhteydenotot : Yrjö Hasanen  040-5159 364
VUOKRATAAN
.................................................................
Eläkkeelle siirtymisen johdosta, Erikoishammasteknisessä
laboratoriossa Helsingissä vuokrataan toimitilat tai
myydään välineet ja tarvikkeet.
Puh 09-323 4175
.................................................................
Vuokrataan työpiste hammasteknikolle Etu-Töölössä:
Alanne Hammaslaboratorio 050 5217444
OSTETAAN
.................................................................
Halutaan ostaa EHT-vastaanotto tai hammaslaboratorio Pohjois- tai
Keski-Pohjanmaalta. Yhteydenotot miel. iltaisin puh. 040 7658916.
.................................................................
Ostetaan Dentatus-artikulaattori.
Puh. 040-7031 647
4/2007
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Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita 50 vuoden takaa.
Toimitus

N:o 3 1957

Pois otettava kiinteä
Paradentosi-kiskoitus
Paul N. Baer, D.D.S., Los Angeles
Frank M. Malone,D.D.S., Atlanta
Rodes Boyd, D.D.S., Richmond
Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 10/1956

P

aradentose-vanteen paras laji on jokaisen hampaan kehys täysi-, puoli- tai
3/4 -kruunun avulla sekä kaikkien kruunujen yhdistäminen toisiinsa, vaikkakin tämä menetelmä usein on kallis.

Olemme konstruoineet vanteen, joka on halvempi, mutta kuitenkin antaa
täydellisen vakavuuden ja joka vaikuttaa esteettisesti hyvältä. Tämä saavutetaan
yhdistämällä jäykkä, valettu vanne etuhammasalueella olevaan metallisiteeseen.
Kuvista 1-3. ilmenee suoritus selvästi. Jäykkä vanneosa kiinnitetään sementillä ja
ruostumaton metallilanka vedetään vanteen etuosan aukkojen lävitse.
Vanne saattaa olla jatkuvasti suussa. Se voidaan kuitenkin jokavuotisen jälkikäsittelyn ajaksi poistaa ja asettaa paikoilleen varustettuna uusilla metallilangoilla.

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440
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Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Martti Mäntymaa
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3583
gsm 0500 37 272
e-mail martti.mantymaa@toimihenkilounioni.fi
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Hammastekniikkapäivät tampereella 8.-9.2.2008
Perjantai 8.2.2008
klo 13.00

Ilmoittautuminen

klo 13.30 - 15.00 	

Miten tarjouspyyntö toteutetaan ja miten siihen vastataan, luennoitsija avoin  

klo 15.30 - 16.30

Puheenjohtajien tunnit

klo 16.30 - 17.30

Hammaslaboratorioliiton vuosikokous ja
Erikoishammasteknikkoliiton liittokokous

klo 20.00 - 	

Viininmaistajaiset  

Lauantai 9.2.2008
klo 10.00 - 11.00

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

klo 11.00 - 12.30
klo 11.00 - 12.30

Estetiikka kruunu- ja siltaprotetiikassa, Htm Seppo Kärkkäinen
Ensiapu laboratorio ja eht –vastaanotolla, Ehl Pauli Varpavaara

klo 12.30 - 14.00

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

klo 14.00 - 14.45

Dental technician or businessman? - How we see upon ourselves
Patrik Jonson, Umeå

klo 14.45 - 15.15

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

klo 15.15 - 16.00

Dental technician or businessman? - How we see upon ourselves
Patrik Jonson, Umeå

klo 19.00 - 	

Iltajuhla yhdessä 50 vuotta täyttävän Tampereen Hammasteknikkoseuran kanssa
Iltaa tahdittaa Hot Pois –yhtye ja stand up –koomikko Ilari Johansson.  

Ilmoittautumiset erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi tai
					
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi 10.1.2008 mennessä.
Illallisen hinta on 40 euroa per osallistuja. Varmistaaksesi osallistumisen suorita summa Hammaslaboratorioliiton
tilille 204438-11064 Nordea 10.1.2008 mennessä. Laita viestikenttään oma nimesi.

Koulutus, kokouskahvit ja lounas ovat jäsenetuja Hammaslaboratorioliiton ja
Erikoishammasteknikkoliiton jäsenille.
Tapahtumapaikkana Sokos Hotel Ilves, Tampere. Majoitus- ja matkakuluista kukin osallistuja vastaa itse,
majoitushinnat ovat per henkilö 58,5 euroa / 2 hengen huoneessa ja 117 euroa / 1 hengen huoneessa.
Varaukset voit tehdä numerosta (020) 1234600 / myyntipalvelu tai sähköpostitse sokos.hotels@sok.fi Tee
huonevarauksesi viimeistään 10.01.2008 mennessä ja ilmoita kiintiö ”Hammastekniikkapäivät”. Jos haluat
majoittua kahden hengen huoneessa, ilmoita kummankin majoittujan nimi jo varausta tehdessä.
HUOM! MAJOITUSHINNAT OVAT VUODEN 2007. VUODEN 2008 HINTOJA EI OLE VIELÄ VAHVISTETTU. HUOM!

Järjestelyistä vastaavat Hammaslaboratorioliitto ry ja
Erikoishammasteknikkoliitto ry yhdessä.
Tiedustelut Tuula Mohtaschemi 050 436 6640 tai Markku Annaniemi 040 720 9855
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HAMMASTEKNIIKKA  2007
Odontologi -tapahtuman yhteydessä
Helsingin Messukeskuksessa

Ht Jukka Wichman Titaanijyrsintekniikka- ratkaisu implanttien
suuntausongelmiin

Per Vult von Steyern Dental Ceramics, a clinical approach to
Dental materials

Ehl Jouni Soinila Mitä ht:n tulisi tietää suun limakalvomuutoksista

Eht Ilkka Garaisi Kokoproteesien kopiointi
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Hampaantekijöiden
pikkujoulu Scandic Hotellissa

Pikkujoulujuhlien sponsorit
Dentalagent Oy
Extracon Oy
Heraus Kulzer Gmb
KAR Sjödings
Oriola Oy
Plandent Oy
Yrjö Rautiala
Juha Pentikäinen
Kiitos tuesta !

Erikoishammasteknikkoliitto toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uuttavuotta!
4/2007

25

Erikoishammasteknikon tiedotussivut

Vuoden Eht 2007
Tänä vuonna Eht:liiton jäsenistö valitsi vuoden 2007
erikoishammasteknikoksi Ossi Penttilän Kaustiselta.
Valinta julkistettiin 16.11. Scandic hotellissa, pikkujoulun yhteydessä.
Pitkän tien, ennen hammasteknikoksi valmistumista
hänkin ehti kulkea. Kemian laborantiksi valmistuttuaan,
tie vei Saksaan Muncheniin, jossa meni vuodet 69-70.
Taisipa matkalta tarttua ainakin Saksan kieli mukaan.
Kemianlaborantin tehtävät jatkuivat Porvoossa. Vaikka laborantin tehtävät ovat vaativia, ei se Ossia okein
tyydyttänyt, koska oman käden jälki ei näkynyt. Niinpä
hän hakeutui Valtion hammasteknikkokouluun 75 ja
valmistui opistosta 78.
Oppi-isinään Ossi pitää Kosti Uusitaloa ja Matti Savolaista, joiden labrassa oli myös harjoittelemassa, sekä
valmistuttuaan työskenteli kaksi vuotta, ja joita lämmöllä myös muistaa. Omassa yrityksessä Lauttasaaren
Hampaassa meni vuodet 80-84. Eht:ksi hän valmistui
84. Samana vuonna hän perusti Kaustiselle, Kaustisen
Hammaspalvelu ky:n
Eht:liiton hallituksessa hän on ollut 92-93 ja varajäsenenä 94.
Kansantanssi harrastuksena, veti hänet kansanmusiikin pariin. Niinpä hän on ollutkin jo useamman vuoden
Kaustisten kansanmusiikkijuhlien ojelmasuunnittelu ja
järjestelytehtävissä. Todennäköisesti hänen kädenjälkensä näkyvät myös jatkossa kansanmusiikkijuhlien
annissa, niin innostunut hän asiaan on.

Teksti kuvat Terho Parikka

Hauska yhteensattuma, vai osoitus asioihin perehtymisestä, hänen isänsä valittiin jokunen vuosi sitten
vuoden kengityssepäksi.
Koko hammasala toivottaa onnea vuoden 2007 EHT:
lle.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta
05.02.2008 Salonen Jukka Eht
60 vuotta
02.02.2008 Juurikko Pekka Eht
65 vuotta
19.01.2008 Salo Heikki Eht
70 vuotta
05.01.2008 Östberg Bertil Eht
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70 vuotta
07.02.2008 Pursiainen Juhani Eht
20.02.2008 Notkonen Kalevi Eh
80 vuotta
11.02.2008 Hägg Harry Eht
25.02.2008 Jalava Matti Eht
90 vuotta
23.02.2008 Haarnimo Aarne Eht

Erikoishammasteknikko
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Erikoishammasteknikon tiedotussivut
Timanttiristi Yrjö Rautialalle
Pikkujoulujen yhteydessä luovutettiin Eht Yrjö Rautialle
Yrittäjien myöntämä timanttiristi.  Kunnianosoitus tuli hänen
40v. kestäneestä yrittäjän urastaan, sekä pitkäaikaisesta
työskentelystään Eht:liiton hallituksessa. Yrjön työpanos on ollut
todella kiitoksen arvoinen Eht:liiton hallitukselle.
Eht:liitto onnittelee sitkeää yrittäjää.

Pinssi Jukka Talkalle
Eht:liiton hallitus luovutti Eht Jukka Talkalle kunniakirjan sekä kultaisen
pinssin, hänen pitkästä työskentelystään Eht:liitossa. Jukka on
kunnostautunut liiton hallituksen työskentelyssä etenkin talousasioissa.
Vaikka Jukka onkin nyt varajäsenenä, voimme varmastikin turvautua
hänen tietämykseensä vero ja talousasioissa.
Jukka Talka keskellä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Olympiastadion
A - rappu
00250 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax  09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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JÄSENPALVELUTUOTTEET  
NUMEROSTA
050-406 8853.

MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.

Erikoishammasteknikko
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§
HAMMASLABORATORIOALAN
TYÖEHTOSOPIMUS 2007-2010
TES neuvottelut
Hammaslaboratorioliitto ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n solmima työehtosopimus päättyi 30.9.2007. Neuvottelut
uudesta työehtosopimuksesta aloitettiin hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen umpeutumista, mutta vasta toinen
neuvottelutulos oli kumpaakin osapuolta tyydyttävä ja hyväksyttävissä neuvotteluosapuolten hallituksissa. Painettu
versio uudesta työehtosopimuksesta lähetetään kaikille jäsenlaboratorioille heti kun saadaan painosta. Seuraavassa
käydään läpi muutokset, mitä sopimustekstiin neuvottelutuloksen johdosta tulee. painettuversio

Sopimuskausi ja palkkaus
Sopimus on kolmivuotinen (1.10.2007 - 30.9.2010) ja siihen liittyvät korotukset ovat 1.10.2007 lukien
takautuvasti 3,5 % seuraavan mahdollisen palkanmaksun yhteydessä, 1.9.2008 3,5 % ja 1.8.2009 3,4 %.
Eli kokonaiskustannusvaikutus on 10,4 %. lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1. sopimusvuotena 4,0 %, 2.
sopimusvuotena 4,0 % ja 3.sopimusvuotena 4,0 %.

Irtisanomisajat
Irtisanomisajat muutetaan työsopimuslain mukaisiksi, muutos tulee työehtosopimuksen sivulle 9 pykälään neljä.
Kun työssäoloaika on ollut enintään yhden vuoden, on irtisanomisaika 14 vuorokautta. Kun työssäoloaika on ollut
yhdestä neljään vuotta, on irtisanomisaika yksi kuukausi. Työssäoloajan ollessa neljästä kahdeksaan vuotta on
irtisanomisaika kaksi kuukautta. Työssäoloajan ollessa kahdeksasta kahteentoista vuotta on irtisanomisaika neljä
kuukautta ja työsuhteen kestettyä yli 12 vuotta on irtisanomisaika kuusi kuukautta.

Lyhyt tilapäinen poissaolo ja koulutus
Työehtosopimuksen sivulle 16 pykälään 11 lisätään toimihenkilön mahdollisuus käydä myös hammaslääkärin
vastaanotolla lasten sairauden toteamiseksi tai neuvolatarkastuksessa. Lisäksi sivulle 17 pykälään 13 lisätään, että
toimihenkilöllä on oikeus lyhyeen poissaoloon lähiomaisen kuolematapauksessa tai äkillisen ja vakavan sairauden
sattuessa. Lähiomaisella tarkoitetaan lapsia, vanhempia, sisaruksia, puolisoa tai puolison vanhempia.
Koulutus osioon sivulle 29 kohtaan 4.2 lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava teksti: Paikallisesti sovitaan
työnantajan ja toimihenkilön välillä minkälaiseen koulutukseen toimihenkilö osallistuu. Koulutukseen ei voi osallistua
koko hammaslaboratorion hammastekninen toimihenkilöstö yhtä aikaa, jos se vaarantaa laboratorion toimintakyvyn.

Terveyteen liittyvät asiat
Sivulle 16 pykälään kymmenen lisätään erityisäitiysrahaa koskeva teksti: Työntekijällä on oikeus saada ennen
varsinaista äitiyspäivärahaa kuukauden ajalta erityisäitiysrahaa, mikäli työssä on epäiltävissä äidille tai lapselle
terveyttä haittaavaa altistusvaaraa. Mikäli työntekijä saa erityisäitiysrahaa kuukauden ennen varsinaista
äitiyspäivärahaa, lyhentää se äitiyspäivärahakautta saman verran.

28

Hammaslaboratorioliitto

4/2007

Hammaslaboratorioliiton tiedotussivut

Sivulle 16 pykälä 11 viimeisen virkkeen tilalle terveystarkastusta koskeva kappale: Työterveyshuoltolain
mukaan työantajan velvollisuuksiin kuuluu työterveyshuollon järjestäminen. Työnantaja lähettää toimihenkilön
työterveyshuolto-ohjelmaansa kuuluviin terveystarkastuksiin säännöllisin väliajoin. Työterveyshuolto-ohjelmassa
otetaan huomioon mm. toimihenkilön ikä, tehtävät ja muut mahdolliset tarkastukset, joissa toimihenkilö on vastikään
ollut.
Sivulle 18 pykälään 15 lisätään tyky -toiminta kappale: Työnantaja osallistuu toimihenkilön työkyvyn ylläpitämiseen,
joka tapahtuu työajan ulkopuolella esim. tarjoamalla mahdollisuuden harrastaa liikuntaa työpaikan läheisyydessä,
työnantajan tiloissa tai muussa työnantajan osoittamassa paikassa taikka mahdollisesti ostamalla toimihenkilölle
liikuntaseteleitä enintään niistä säädetyn verotusarvon edestä vuodessa.
Sivulle 18 pykälään 16 lisätään seuraava rokotuksia koskeva teksti: Rokotuksen saatuaan toimihenkilö on velvollinen
tekemään tartuntatöitä ja noudattamaan desinfektio-ohjeita.
Jatkuvan neuvottelun periaate
Työehtosopimuksen kehitystyöryhmä jatkaa työehtosopimuksen voimassa oloajan jatkuvan neuvottelun periaatetta
ja keskittyy muun muassa seuraaviin asioihin, hammaslaboranttien ja -teknikoiden peruskoulutuksen sisältöön
vaikuttamiseen, palkkiopalkkaus järjestelmän kehittämiseen ja ohjaamiseen, työpaikkakohtaisten toimivien
käytäntöjen edistämiseen, työehtosopimuksen tiedottamiseen ja valvontaan.

§

… ...§
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In Memoriam
Koskinen, Gunnari Jalo
”Guntta” tai ”Kuntta”
1.6.1908 – 4.9.2007

Gunnari Koskinen syntyi Tampereella vuonna 1908 ja kuoli
Espoossa 99 vuoden iässä. Gunttan perhe muutti Helsinkiin
1918 hänen ollessa 10 -vuotias. Pitkän työuransa, joka kesti
yli 60 vuotta hän suoritti Helsingissä.
Ennen alalle tuloa hän oli opiskellut Ateneumin iltakoulussa yleisellä linjalla ja myöhemmin taidetaontaa ja metallin
pakotusta.
Vuonna 1925 hän haki oppilaaksi silloiseen Dental-laboratorioon. Dental-laboratoorion omisti tuolloin hammaslääkäri
Axel Salingren. Laboratorio sijaitsi Eteläranta 2:ssa Dentaldepo Oy:n alakerrassa. Hänet valittiin ja hammastekniikan
opiskelu alkoi mestari Werner Salmelinin johdolla.
Hammasteknikkoseuraan, joka oli perustettu hänen alalle
tulo vuotena 1925, hän liittyi 1930 ja sai jäsennumeron 49.
Hammasteknikkoseuran 10-vuotisnäyttely v. 1935 järjestelyissä Guntta oli puuhamiehenä. Onnistuneen näyttelyn
suurin anti lienee se, että Lääkintöhallitus alkoi pitää luetteloa laillistetuista hammasteknikoista. Guntta pääsi luetteloon
samana vuonna.
Talvisodassa ja jatkosodassa Guntta toimi neljän vuoden ajan sotasairaaloissa, pääasiassa Kinkomaan sotasairaalassa.
Läheisenä kirurgina toimi Atso Soivio. Prof. Richard Faltinin toimiessa pääkirurgina. Hän teki tukilaitteita kasvoihin ja
leukojen alueelle haavoittuneille sotilaille. Guntta kokosi sodanaikaisista töistään näyttelyn Lahden lääkintämuseoon.
Sodan jälkeen Guntta ja John Sandström perustivat oman yrityksen, Hammaslaboratorio Koskinen & Sandström. Sodan runtelemassa Helsingissä oli kuitenkin kova pula liiketiloista. Sulo Nurto, Hammas ja teräslaboratorion perustaja tuli
apuun ja antoi uusille yrittäjille tilat oman laboratorionsa yhteydestä Mikonkadulta. Sangen pian löytyi tilat Eerikinkatu
26:sta. Hammasteknikkoja, oppilaita ja muuta henkilökuntaa oli ”lafkassa” yleensä kymmenkunta.
Kiireinen työtahti tarvitsi ympärilleen tilaa, sitä löytyikin 1970-luvun alussa Hernesaaresta pienteollisuustalosta Henry
Fordin -kadulta. Siellä työt jatkuivat kunnes 80-1uvulle tultaessa toiminta päättyi Koskinen & Sandström - toiminimellä.
Guntta jatkoi vielä yksinään joidenkin vanhojen asiakkaiden kanssa ensin Saariniemenkadulla ja sitten Torkkelinkadulla
asuintalostaan vuokraamissa tiloissa. Vaimonsa sairastuttua hän vähitellen joutui lopettamaan hammasteknikon työt kun
vaimon sairaus vaati koko päiväisen hoidon. Vaimon kuoltua v.1985 hän muutti Espoon Kivenlahteen v. 1989.
90-vuotta täyttäessään v.1998 hän vielä pirteänä otti kotonaan Kivenlahdessa vastaan ammattikunnan tervehdykset ja
monet ammattitoverit, jotka tulivat häntä merkkipäivänään tervehtimään.
Hammasteknikkomestari Lars Nordbergin tekemä Guntan 90-vuotispäivä haastattelu on luettavissa Hammasteknikkolehdessä 2/1998. Guntta kuului Hammasteknikko-lehden perustavaan toimikuntaan 1937 ja osallistui lehden toimittamiseen vuosien ajan. Hän oli myös perustamassa Hammaslaboratorioliittoa. Hammasteknikkokoulun johtokunnassa
hän oli vv. 1959-1968. Guntta oli vuonna 1962 ensimmäisten kahdeksan joukossa, jotka valmistuivat hammasteknikkomestareiksi.
Guntta teki Hammasteknikkoliiton 50-vuotis-muistomitalin “Alaleuan liike”. Gunnari sai itse vastaanottaa sotiemme
muistomitalien lisäksi Hammasteknikkoliiton kunniajäsenyyden ja Kultaisen ansiomerkin, Hammasteknikkomestarit
kunniajäsenyyden ja Pienteollisuuden Keskusliiton Kultaisen ansioristin.
Lähes loppuun asti Guntta sai asua kotona taiteensa ja muistojensa parissa Espoonlahden kotipalvelun tukemana.
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2008
Suomen Hammasteknikkoseura ry
			
nimi	
gsm	
Puheenjohtaja
Ilkka Tuominen
040 - 540 4 880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallituksen jäsen Jussi Karttunen
0400-595 559
Hallituksen jäsen Piia Rauhamäki
040-509 0217
Hallituksen jäsen Kirsi Ehoniemi
040-8311375
Opiskelijajäsen
Sauli Lahtinen
050-414 0814
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-5943638
			
Hemmo Kurunmäki 049 - 163 562
Hammasteknikkolehti
Päätoimittaja
Wollsten Anders
0500-683 928
			
Pasi Alander
0400-690916
			
Juhani Mäkelä
040-8472073
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Virkistys tmk
Olli Kaartinen
040-5692889
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja
Esko Kähkönen
050-371 1200
			
Juha Tamminen
040-767 1441
			
Juhani Mäkelä
040-8472073
			
Marko Puro
045-1207 835
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199

e-mail	toimikunta
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
sastk@nettilinja.fi
lehtitoimikunta, www
jussi.karttunen@deco.inet.fi
koulutustoimikunta
sport10@luukku.com
euran.hammaspalvelu.dnainternet.net koulutustoimikunta
sauli.lahtinen@edu.stadia.fi
koulutustoimikunta
jukka.salonen@netsonic.fi		
hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi
anders.wollsten@kolumbus.fi
pasi.alander@utu.fi
jussi.makela@kolumbus.fi
eero.mattila@nic.fi
olli.kaartinen@edu.stadia.fi

lehtitoimikunta
lehtitoimikunta
koulutustoimikunta
lehtitoimikunta
virkistystoimikunta

estech@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
juha.tamminen@timoni.fi
koulutustoimikunta
jussi.makela@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
mpuro12@welho.com
koulutustoimikunta
teejii-tuloste@kolumbus.fi		

Erikoishammasteknikkoliitto Ry
			
nimi	
gsm	
e-mail	toimikunta
Puheenjohtaja
J-P Marjoranta
044 5566010
j-p.marjoranta@iwn.fi
kansainvälinen toiminta
Toiminnanjohtaja Tuula Mohtaschemi 050-4366640
ukihammas@uusikaupunki.fi
Varapj.
Terho Parikka
0400 712 151
terho.parikka@pp1.inet.fi
Koulutus
			
Pauli Nurmi
050 557 0399
pauli.nurmi@kopteri.net
			
Ilkka Garaisi
040 560 0400
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi Jäsenpalvelutuotteet
			
Anssi Soininen
0440 591 159
anssi.soininen@dnainternet.net
Varajäsenet
Jukka Talka
0400 552873
			
Petteri Heliste
0400 771 370
petteri.heliste@luukku.com
Mainostyöryhmä
			
Leena Kukkonen
040 501 7722
leena.kukkonen2@luukku.com
			
Yrjö Rautiala
050 511 9052		
Mainosasiat
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199
teejii-tuloste@kolumbus.fi		 .
Hammaslaboratorioliitto ry
			
nimi	
gsm	
Puheenjohtaja
Anna-Liisa Tuominen 040-504 4321
Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi 040-720 9855
Varapj.
Henry Salmelainen
040-513 0511
			
Aki Lindén
0400-648 540
			
Timo Linnavuori
040-503 4461
			
Ari Nieminen
0400-486 828
			
Virpi Nummi
040-820 0888
			
Risto Rikkonen
0400-556 638
			
Juha Venäläinen
040-524 2998
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e-mail			 .
aurinkohammas@co.inet.fi
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
lindent@tendent.com
timo.linnavuori@hammaskeskus.fi
ari.nieminen@tendent.com
vident@tendent.com
rikkonen@tendent.com
hammaslab@co.inet.fi
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Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin:		
Fax:			
Sähköposti:		
Kotisivu:		
Päätoimittaja:		
Taitto: 		
Materiaaliosoite:

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
09 - 436 2131
shts@co.inet.fi
www.hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0400 - 683 928
Eero Mattila, puh. 0400-790 889
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Laskutus:
Puhelin:		
Laskutusosoite:

Juha Pentikäinen
050-413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Levikki:		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
A4, 20 - 32 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:		
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:		
182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko:132 x 195 mm
Linjatiheys:
54 linjaa/cm
Ilmoitusaineistot:
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 019 - 66 161
Ilmoitushinnat:
		
		
		
		
		
		

Koko 	MV 			
4-väri
1/8 	
85 euroa 		
170 euroa
1/4 	
150 euroa		 300 euroa
1/2 	
290 euroa 		 580 euroa
1/1 	
500 euroa 		 1 000 euroa
Etusivu (132x195mm)		 	 1 350 euroa
Takasivu 			 1 200 euroa

Alennukset:

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

		

Maksun saaja:		
Pankki:			

SHtS ry
Merita 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:		
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta
Ilmestymisaikataulu:		
N:o	   Ilmestymispäivä	Aineistopäivä		Aineistopäivä
								
ilmoitukset
artikkelit
1.	 29.02.
2.	 16.05.
3.
19.09.
4.
15.12.
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13.02.
23.04.
27.08.
26.11.

05.02.
16.04.
20.08.
19.11.

4/2007

INTRODUCING
CONFIDENCE AT BONE LEVEL
STRAUMANN ® BONE LEVEL IMPLANT
. Bone Control Design™
Optimize crestal bone preservation
by adhering to biological principles

. Consistent Emergence Profiles™
Experience simplified soft tissue
management from start to finish

. CrossFit™ Connection
Feel the fit of the self-guiding connection

turing
Also fea
ue
the uniq
sur face!
e
v
ti
SLAc

www.straumann.com

Helsingin Hammas Seuran stipendi
hakuaika päättyy 31.12.2007
Helsingin Hammas Seura ry:n Stipendirahaston julistaa haettavaksi 3000,- euron suuruisen apurahan hammaslääketieteen, suun terveydenhoidon ja hammaslaboratoriotyön tutkimukseen ja
kehittämiseen. Hakuaika päättyy 31.12.2007.
Hakemukset tulee osoittaa:
		 Helsingin Hammas Seura ry:n Stipendirahasto
		 c/o Keijo Polón
		 Vartiokyläntie 16 E 42
		 00950 Helsinki
		
Stipendirahaston hallitus päättää apurahan saajasta tammikuun 2008 loppuun mennessä. Hakijalle annetaan kirjallinen tieto apurahan myöntämisestä tai epäämisestä. Mikäli stipendirahaston
hallitus ei saa määräaikaan mennessä hyväksyttäviä apuraha-anomuksia, hallitus pidättää itsellään
oikeuden lahjoittaa kyseinen summa itse valitsemalleen lasten / nuorten urheiluseuralle hammas
/ kasvosuojien valmistamista varten.
Helsingin Hammas Seura ry:n Stipendirahasto

Leikkaa irti ja sujauta postiin

Osoite
Postino
Postitmpk

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Jäsennumero		

Nimi

Syntymäaika

Jäseneksi liittyminen

Osoitteen muutos

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

HT-lehden palvelukortti

!

kotisivuumme .fi

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI

tutustu
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SHtS ry

www.hammasteknikko

SHtS ry
maksaa
postimaksun
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Procera
Software 2.0
®

© Nobel Biocare 2007

UUTTA!
•
•
•
•

Procera® Software -päivitys

Uusi CAD-työkalu siltojen suunnitteluun
Siltojen kaksoisskannaus
Hiontarajan automaattinen määritys
Online-ohjelmistopäivitykset

www.nobelbiocare.com/procerasoftware

VITAPM 9
®

VITA PM9 on kehitetty hienojakoisesta VITA VM9 -posliinista. VITA PM9 -posliinia
käytetään päälleprässäyksiin yttriumstabiloitujen ZrO2 -runkojen päälle sekä
perinteiseen

prässikeramiaan

koko-

ja

osakruunujen,

laminaattien

valmistamiseen

joko

kerrostus-

tai

paikkojen

ja

maalaustekniikal-

la. VITA PM9 -töitä voidaan yksilöidä käyttämällä VITA VM9 -posliinia.
VITA PM9 materiaalissa on luonnollinen fluoresenssi, mikä takaa luonnollisen ja esteettisen lopputuloksen. Valittavana on 10 suosituinta VITA 3D Master
väriä: 0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P, 3M3P;
kaikki värit joko transparenttina (ensisijaisesti perinteinen prässikeramiatekniikka)
ja opaakkisena (erityisesti päälleprässäystekniikka). Sarjaan kuuluu myös
korkealuokkainen prässikeramiavalumassa sekä kertakäyttöiset prässäysmännät.

Valmistaja:

Jälleenmyyjä:

Laboratoriomyynti
Puh. 020 347 347
www.plandent.com
www.vita-zahnfabrik.com

