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Suun limakalvomuutoksia osa 6.
s. 4

Dental Expo,
Moskovan
kansainväliset
hammasmessut 2009
s. 8-9

Mondial-hampaat
- parasta laatua implanteille
ja proteeseille:
Erittäin toimivat, kiitos parannetun anatomian ja
optimaalisen kerrostuksen
CAD/CAM-valmistustekniikalla aina yhtenäiset
muodot ja värit. INCOMP-painemenetelmä lisää
hampaan tiiviyttä ja kestävyyttä.
NanoPearl-mikrofillereillä erinomainen
kulutuskestävyys.
Opalisenssi, värin toisto kuten luonnonhampailla.
Taloudelliset, nopeat ja helpot asetella.
Toimi kuten monet muutkin laboratoriot! Varmista
tuotteiden korkea laatu valitsemalla Mondial-hampaat!

Odontologia 2009
Hammastekniikkaa
s. 14

Vuoden EHT 2009
s. 18

Mondial -hammas nyt saatavilla Hammasvälineestä.
Suomessa oleva hammasvarasto varmistaa nopeat toimitukset!
Soita 010-588 6400 ja pyydä tarjous.
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Pääkirjoitus
Mennyt vuosi on ollut ilmastonmuutoksen ja talouden taantuman, tai laman,
värittämä vuosi. Ainakin jos katsoo tämän vuoden tiheimmin otsikoissa
olleita uutisointeja. Ilmastonmuutokseen en ota kantaa, ilmasto kun muuttuu jatkuvasti. Talouselämässä taas on nähty suuriakin muutoksia. Lapsena
opitut sanonnat ”Suomi elää metsästä” tai ”Suomi, vihreän kullan maa”
ovat kokeneet inflaation. Paperiteollisuus on rämpinyt syvissä pohjamudissa,
tehtaita on lakkautettu ja ihmisiä irtisanottu tai lomautettu. Tosiasia kuitenkin on, että Euroopan valtioista Suomi on suurvaltio kun lasketaan metsän
peittämä pinta-ala. Suomalainen metsä ei ole hävinnyt mihinkään, se on vain
paljon kalliimpaa kuin esimerkiksi Venäläinen metsä. Paperiliiton pitkään
kestänyt lakkokin varmasti siirsi kansainvälisten paperin ostajien katseet
muille markkinoille.
Hammastekniikassa on nähtävissä samat laman aiheuttamat oireet. Ulkomaisten kilpailijoiden tulo markkinoille, niiden lisäksi jotka ovat täällä jo
vuosia olleet, on aiheuttanut myllerrystä meidän hammasteknisissä markkinoissamme. Myllerrys on kuitenkin toistaiseksi ollut enemmän korvien
välissä tapahtuvaa kuin todellinen taloudellinen uhka suomalaiselle hammaslaboratoriotoiminnalle.
Ulkomaisten ketjujen markkinoinnissa on nähty myös selviä ylilyöntejä.
Markkinointi, jossa suomalaista hammasteknistä osaamista ja kädentaitoa
tarkoituksellisesti kyseenalaistetaan, ei ole hyvien tapojen mukaista. Terveisiä
vaan Tampereelle.
Suomalainen työ on kallista. Se ei johdu siitä, että hammaslaboratoriot haluaisivat riistää asiakasta ja ottaa kaikesta tekemästään työstä huippuhinnan.
Suomi on korkeasti verotettu maa ja suomalaisen työntekijän palkkaaminen
on todella kallista. Suomessa valtio ei tue hammasproteettisia kustannuksia
kuin veteraaneille ja erityisryhmille. Tästä johtuen emme ole samalla lähtöviivalla esim. saksalaisten tai ruotsalaisten hammaslaboratorioiden kanssa.
Tämä vaikuttaa myös suomalaisten hammaslaboratorioiden kokoon. Suomessa ei ole yhtään suurta hammaslaboratoriota, suurinkin on henkilömääräältään esim Ruotsiin verrattuna korkeintaan keskikokoinen.
Ilmeisesti tästä vuodesta ollaan kuitenkin hammasalalla selvitty varsin kivuttomasti. En ole kollegoilta kuullut vielä työtilanteen merkittävästi hiljentyneen ja Hammasteknikko -lehden töihin halutaan palstakin on ennätyspitkä.
Oikein Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta,
Toivottaa Hammasteknikko-lehden toimitus.
P.S. Käykää katsomassa Hammasteknikko.fi -sivuilla HTM Matti Savolaisen
loistava video taivutetun ruuvinreiän
tekemisestä implanttikruunuun.
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Suun limakalvomuutoksia Osa 6.

Kielen muutoksia
Kielen, kuten muidenkin limakalvojen tutkiminen
kuuluu suun terveystarkastukseen. Kielessä muutokset näkyvät selkeämmin kuin muilla limakalvoilla
johtuen sen poikkeavasta rakenteesta. Kielessä
esiintyykin vain kielelle tyypillisiä muutoksia, mutta
myös vastaavia muutoksia ja sairauksia kuten muillakin suun limakalvoilla – leukoplakioita, haavaumia,
lichenoideja muutoksia, erytroplakioita ja kasvaimia. Toisaalta kielen muutokset voivat olla jonkin
yleissairauden aiheuttamia. Suun polttava tunne tai
limakalvon kipu esiintyy yleensä kielessä.

K

ieli on erilaistunutta limakalvoa, joka poikkeaa rakenteeltaan muusta suun limakalvosta. Kielen selkäpinnalle samettimaisen rakenteen antavat rihmanystyt
eli filiformipapillat, joiden rihmat muodostuvat hilseilevistä soluista. Rihmanystyjen välissä nähdään
kliinisesti punaisia pyöreitä ”täpliä”, jotka ovat sileäpintaisia
sieninystyjä eli fungiformipapilloja. Kielen sivussa, takaosassa
sijaitsevat lehtinystyt, joita peittää ohut limakalvo. Kielen
selkäosan (dorsaaliosa) ja kielen juuriosan (nielun puoleinen
osa) välillä sijaitsevat suuret, muusta limakalvosta koholla
olevat vallinystyt. (Kuva 1). Kielen rakenteen tunteminen on
edellytys ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia.

Kirjoittaja: Arja Kullaa  
Suukirurgian erikoishammaslääkäri
HLT, dosentti
Ammatillisen opettajan pätevyys

KIELEN SPESIFIT MUUTOKSET

Kielen selkäpinnalla on pelkästään kielelle tyypillisiä muutoksia, jotka johtuvat kielen nystyissä tapahtuvista muutoksista.
Nämä muutokset ovat helppo diagnosoida kliinisesti. Kielen
muutoksia ovat uurrekieli, karttakieli, kielen filiformien papillojen atrofia (papilla-atrofia), kielen keskiviivan tulehdus
(CPA, MRG) ja karvakieli. Kielen sivun lehtinystyt voivat olla
turvonneet, esimerkiksi ylähengitystieinfektion yhteydessä.

Uurrekieli

Uurrekielelle (Lingua fissurata, Lingua plicata, Lingua scrotalis), jota esiintyy noin 5 %:lla väestöstä, on tyypillistä kliinisesti
nähtävät syvät uurteet. Varsinaisessa uurrekielessä rihmanystyrakenne on poikkeava; nystyjen runko-osa on suurentunut ja niissä ei yleensä ole normaalia rihmarakennetta (Kuva
2). Sen sijaan terveessä kielessä nähdään usein syventynyt
keskiuurre, mutta kielen rihmanystyrakenne on normaali.
Johtuen ”turvonneista” nystyistä ja suurentuneesta kielestä
kielen reuna painautuu hampaita vasten ja muodostaa nk.
piparkakkukielen, jossa nähdään hampaan painaumat kielen
reunoissa.

Kuva 2. Uurrekielelle on tyypillistä syvät uurteet ja sileäpintaiset
nystyt. Kielen samettimainen ulkoasu on hävinnyt johtuen rihmanystyjen rihmojen puuttumisesta.

Kuva 1. Kielen selkäosaa peittää karheapintaiset rihmanystyt,
joiden lomassa nähdään pieniä, punaisia sieninystyjä. Kielen
selkäosan ja juuriosan välissä on suuria, sileäpintaisia vallinystyjä (valkoinen nuoli). Kielen sivussa, takaosassa sijaitsevat


Uurrekieli on kielen hyvänlaatuinen muutos, jonka syy on
tuntematon. Tauti ei ole myöskään tarttuva. Uurrekieli on
periytyvä, koska sitä esiintyy suvuittain. Samoissa suvuissa
on todettu myös karttakieltä. Noin joka kolmannella uurrekielipotilaalla on kielessä myös karttakielimuutoksia (Kuva 3).
Karttakielimuutoksia voi esiintyä myös kielen alapinnalla, kun
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taas uurteet ovat vain kielen selkäosassa ja kielen sivuilla. Uurrekielipotilailla ei ole suurempaa riskiä sairastua suusyöpään
kuin väestöllä yleensä.
Uurrekielelle ei ole olemassa
spesifistä hoitoa. Koska kielen pinnalta puuttuu suojaava
rihmarakenne, se on herkempi erilaisille ärsykkeille. Muun
muassa voimakkaasti maustettu
ruoka, sitrushedelmät, tomaatit ja voimakkaat suuvedet voivat aiheuttaa kielikipua. Erään
ruotsalaisen tutkimuksen mukaan lähes puolella uurrekielipotilaista on kipuoireita. Hoitona onkin ärsyttävien tekijöiden
välttäminen.
Kuva 3. Uurrekielessä nähdään usein karttakielimuutoksia – punoittavia alueita, joita ympäröi vaalea juoste (nuoli).

Karttakieli

Karttakieltä (Lingua geographica) käsiteltiin vaaleiden muutosten yhteydessä (Hammasteknikko N:ro 4/2008), koska sen
erottaminen muista vaaleista muutoksista on tärkeää. Karttakielelle on tyypillistä kielen selän punoittavat alueet, joita
ympäröi vaalea juoste. Muutokset vaihtavat paikkaa päivittäin,
mikä kuvaa kielen pinnan voimakasta kykyä uusiutua.

Papilla-atrofia

Kielen rihmanystyjen häviäminen antaa kielelle punoittavan ja
sileän ilmiasun. Usein filiformipapillojen atrofiaan liittyy myös
sieninystyjen atrofia ja makuaistihäiriöitä. Sileä kieli liitetään
puutostiloihin ja yleissairauksiin. Kielen filiformipapillojen
atrofia on oireina mm. raudanpuuteanemiassa, pernisiöösi
anemiassa, B-vitamiiniryhmän puutostiloissa sekä Sjögrenin
syndroomassa. ”Atrofia- potilaat” on aina syytä ohjata lääkärin tutkimuksiin.
Kun kielimuutoksen syy selviää ja potilas saa asianmukaista
hoitoa, kielikin yleensä paranee. Kielellä on kyky muodostaa
uudelleen rihmanystyjä, jotka antavat kielelle samettimaisen
ilmiasun. (Kuva 4A ja 4B)

Kuva 4B. Sama potilas kuin kuvassa 4A noin kolme vuotta myöhemmin. Häneltä oli poistettu pahanlaatuinen kasvain, joka oli
aiheuttanut hänelle immuunipuutoksen. Kun kasvain oli poistettu
kirurgisesti, potilas oli toipunut täysin. Kielen pinnalla oli nähtävissä rihmanystyjen uudelleen muodostumista. Syljeneritys oli
parantunut ja makuaisti palautunut ilman paikallisia hoitoja.

Kielen keskiviivan tulehdus

Kielen keskiviivassa, vallinystyjen etupuolella nähdään sileä
punoittava alue. Sen englanninkielinen nimitys on Central
Papillary Atrophy (CPA). Muutokselle on tyypillistä rihmanystyjen häviäminen tai madaltuminen, jolloin alue näyttää
punoittavan. Punoittava muutos sijaitsee aina kielen keskiviivan alueella, kun taas atroofisessa kielessä rihmanystyt ovat
hävinneet kielen selkäosan reuna-alueelta tai koko kielen pinta
on sileä. Muutos on yleensä oireeton.
Kielen keskiviivan tulehdus on yleensä merkki sieni-infektiosta, jolloin myös muilla suun limakalvoilla voidaan nähdä
oireita. Mikäli sieni-infektiolle tyypillisiä muutoksia on muillakin suun limakalvoilla, hoitona tällöin on sieniantibiootti.
Keskiviivan muutos on yleisempi tupakoitsijoille. Näin tupakan haittavaikutukset näkyvät kielen ärsytyksenä. Hoitona
tällöin on tupakoinnin lopettaminen.
Keskiviivan tulehdus voi liittyä ylähengitystieinfektioon tai
se voi ilmestyä antibioottihoidon seurauksena. Jos potilaan
syljen eritys on normaalia ja hän on muuten terve, muutos
häviää vähitellen. Joskus voidaan käyttää paikallista sieniantibioottia nopeuttamaan paranemista. Katso kuva Hammasteknikko N:ro 1/2009 sivu 5.

Kuva 4 A. Kielen nystyjen atrofiaa oli tuloksetta hoidettu usean
vuoden ajan sieniantibiootilla 82-vuotiaalla miehellä, jolla oli
myös suupielihaavaumat. Potilaalla oli syljeneritys alentunut ja
hänellä oli makuaistihäiriöitä. Kielen pinnalta puuttui kokonaan
rihmanystyt, ja joitakin sieninystyjä voitiin nähdä kliinisesti. Potilas ohjattiin tarkempiin tutkimuksiin.
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Kielen keskiviivassa vallinystyjen etupuolella esiintyvä
muusta limakalvosta kohollaan oleva kyhmyinen muutos on
nk. Median rhomboid glossitis (MRG). Se voi olla seurausta
tupakoinnista tai kroonisen sieni-infektion oire. Sitä esiintyy
myös AIDS-potilailla. MRG ei aiheuta yleensä oireita, mutta
muutos on syytä tutkia hammaslääkärin toimesta.


Karvakieli

Karvakielessä kielen rihmanystyjen rihmat ovat pidentyneet
ja joskus jopa värjäytyneet voimakkaasti (Kuva 5). Kielen
pinnan rihmojen solut jakautuvat jonkin ärsytyksen seurauksena nopeasti eivätkä hilseile normaalisti, jolloin rihmat pitenevät ja karheaan pintaan kiinnittyy orgaanista materiaalia
helpommin. Karvakieli voi olla pahanhajuisen hengityksen
syy. Karvakieli liittyy yleensä tupakointiin.
Hoitona on kielen harjaus pehmeällä harjalla/kieliharjalla
ja penslaus 2 %:lla vetyperoksidilla sekä tupakoinnin lopettaminen.

Kielikivut ovat yleisimpiä suun limakalvon kiputiloja. Kielen
kärjessä olevat sileäpintaiset sieninystyt voivat ärtyä, jolloin
kielenkärki on punoittava ja aristava. Hoitona on ensisijaisesti ärsyttävien tekijöiden, kuten hammaskiven tai terävien
hampaan reunojen poisto. Suupoltteeseen voi liittyä syljen
alentunut eritys, makuaistihäiriöt ja joskus harvoin myös allergiat proteesimateriaaleille. Jatkuva voimakkaiden suuvesien
käyttö lisää alttiutta limakalvokivulle. Jotkin lääkeaineet voivat aiheuttaa suun polttelua. Koska suun polte on yleisempää
keksi-ikäisillä naisilla, oletetaan hormonaalisten muutosten
olevan yksi etiologinen tekijä.
Suupoltteen syy tulee selvittää tarkemmin, mikäli paikallisten ärsyttävien tekijöiden eliminointi tai kuivan suun hoito ei
tuo toivottua tulosta.

ANKYLOGLOSSIA JA MAKROGLOSSIA

Ankyloglossia eli lyhyt kielijänne aiheuttaa kielen liikerajoituksia sekä äännevikoja. Normaalisti kielen jänne on yli 15
mm, mutta vaikeissa tapauksissa jänne on vain muutaman
millimetrin. Ankyloglossia pyritään hoitamaan jo lapsena.
Makrgoglossia eli suurikielisyys on yleensä synnynnäinen.
Se liittyy joihinkin oireyhtymiin sekä metabolisiin kertymäsairauksiin (esim. amyloidoosi). Makroglossia voi olla idiopaattinen tai se voi liittyä joihinkin tulehdustiloihin (glossiitit).
Makroglossiassa kieli työntyy hampaiden väliin ja jopa osittain ulos suusta. Makroglossia on yksi kuorsaamisen syy, ja se
voi aiheuttaa kuolaamista sekä puhe- ja nielemisvaikeuksia.
Myös proteesien valmistaminen tuottaa hankaluuksia, mikäli
kieli on huomattavasti suurentunut. Vaikeissa tapauksissa
hoito on kirurginen.
Kuva 5. Karvakielessä rihmanystyjen rihmat ovat pidentyneet ja
voimakkaasti värjäytyneet. Potilas on tupakoitsija.

Katteinen kieli

Kielen pinnan katteisuus johtuu rihmanystyjen rihmarakenteesta ja niihin kiinnittyvästä ravintoaineista. Rihmat voivat
värjäytyä, esimerkiksi klooriheksidiinipitoisen suuhuuhteen
tai tupakoinnin seurauksena. Alentunut syljeneritys lisää orgaanisen materiaalin kiinnittymistä rihmojen pintaan, kun
syljen huuhtova vaikutus puuttuu. Kielen katteisuus vaihtelee
suuresti ja siinä on paljon erilaisia variaatioita. Mikäli katteisuus häiritsee potilasta, hänelle voi suositella kielen harjausta
pehmeällä harjalla ja huuhtelua Vichy-vedellä.

SUUN POLTTAVA TUNNE

Suun limakalvon polttelu on huulien, kielen ja/tai suun limakalvojen polttava kipu. Yleensä kipu on jatkuvaa, mutta
voi olla myös ajoittaista. Suun limakalvokipuun on monia eri
syitä, paikallisia ja systeemisiä. Esimerkiksi anemiat aiheuttavat suun limakalvon polttelua, jolloin limakalvoilla nähdään
muutoksia kuten muutoksia kielen filiformipapillarakenteessa. Joskus suun polttavaan tunteeseen ei liity mitään kliinisesti
nähtäviä muutoksia. Suupolte on yleisempää naisilla kuin
miehillä.


Kirjallisuusluettelon saa kirjoittajalta.

Artikkelisarja suun limakalvon
muutoksista
Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on jakaa tietoutta
hammastekniselle henkilökunnalle kliinisesti tärkeistä limakalvomuutoksista. Kussakin osassa käsitellään yhteen aihepiiriin liittyvien limakalvomuutosten määritelmät, kliiniset
kuvat, erotusdiagnostiikkaa, hoidontarveluokitukset ja ennaltaehkäisy. Näitä aihepiirejä ovat muun muassa valkoiset
limakalvomuutokset, punaiset limakalvomuutokset, suun
kasvaimet, haavaumat, kielen sairaudet, infektiosairaudet,
suun sieni-infektiot ja irrotettavien hammasproteesien
yhteydessä esiintyvät limakalvomuutokset. Artikkelisarja
muodostaa kokonaisuuden, joka vastaa laajaa suun limakalvosairauksien kurssia.
Tutkimustyöni keskittyy suun limakalvosairauksiin. Toimin kouluttajana ja kehittelen uusia oppimisstrategioita
suun terveydenhuollon henkilökunnalle, muun muassa
verkossa tapahtuvaa kouluttautumista. Tarkempaa tietoa
saa yrityksemme sivuilta www.kdt.fi.
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HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Toimihenkilöunioni
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@toimihenkilounioni.fi
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com

Lava™ Milling Center

Laserhammas Oy
Lava™ zirkoniarungot hammaslaboratorioille
•
•
•
•

yksittäiset kruunut, sillat (max. 8 yks.), kevytsillat, inlay-/onlaysillat, teleskoopit ja implanttijatkeet
hettapaksuus jopa vain 0,3mm, silloissa 0,5+ mm
rungot läpivärjättyinä Vita®-skaalan mukaan
100% kotimainen tuotanto!
Meiltä saat maailmankuulut Lava™ zirkoniarungot helposti ja nopeasti.
Olemme valmistaneet Lava-runkoja ensimmäisenä pohjoismaissa jo yli vuoden.
Et tarvitse kalliita laitteita - me teemme työn puolestasi toiveidesi mukaan.
Saat valmiit rungot jopa kahdessa päivässä!
Hinnat:
Hetta 0,5mm
Hetta 0,3mm
Siltayksikkö

79e
109e
99e

Hintaan sisältyy rungon suunnittelu ja valmistus seka työn toimitus takaisin laboratorioon.

Laserhammas Oy
Vastaavat hammasteknikot
Olli Hytönen ja Maaret Sirkkala
Kuparitie 1, 4.krs
00440 Helsinki
puh. 050 4443522
laserhammas@googlemail.com
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Kuva 1. Messukeskus ilmasta nähtynä. Vasemmalta oikealle: Kauppakeskus, konserttihalli (korkea rakennus keskellä), ensimmäinen, toinen ja kolmas paviljonki. Edessä parkkialue ja Moskovaa kiertävä 10-kaistainen kehätie. Messualuetta kiertää Moskova -joki.

Dental Expo, Moskovan

kansainväliset hammasmessut 2009
Venäjän isoimmat hammaslääketieteen messut järjestettiin
syyskuussa Moskovassa jo
26. kerran. Messut ovat kansainväliset vaikkakin suurin osa
kävijöistä (95 %) on entisen
Neuvostoliiton alueelta. Kävijöitä
oli järjestäjien mukaan noin 25
000. Messuille oli varattu tilaa
noin 19 000 kuutiometriä. Suomen messuista poiketen näyttely
järjestettiin tiistaista perjantaihin
(8.-11.2009). Samaan aikaan
oli myös tieteellinen osio, jonka
järjesti paikallinen hammaslääkäreiden yhdistys.
Taulukko 1. Hammasmarkkinoiden koko Venäjällä:

Klinikoita
Hammaslääkäreitä
Hammasteknikoita

Valtio
> 11 000
> 80 000
~ 20 500

Kuva 2.Yleiskuva messuhallista.

Yksityinen
> 6 000
> 15 000
~ 5 000

Hammaslääketieteen
- Yliopistoja on 51 kappaletta, vuodessa valmistuu
opetus		 keskimäärin 8 200 hammaslääkäriä
Profylaktiset hoitokäynnit ~ 150 000 käyntikertaa vuodessa
HLL tiheys keskimäärin ~ 1 hammaslääkäri 1 693 potilasta kohden
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essut järjestettiin messukeskuksessa nimeltä Crocus expo
center (kuva 1). Messukeskus
koostuu kolmesta valtavasta
paviljongista. Kolmas näistä
osista pääsi valmistuttuaan vuonna
2007 Guinnessin ennätysten kirjaan
suurimpana messupaviljonkina maailmassa, ohittaen näin Hannoverin
suuren messuhallin. Messu käyttöön
kolmannessa paviljongissa on tilaa 450
000 kuutio metriä. Sen sisällä on 6 000
paikkainen teatteri, konsertti ja luentotila. Ehkä selkeämmin messukeskuksen
koosta kertoo se että sen alueella on
autopaikkoja 26 000 kpl.
Dental Expossa tuotteita esitteli noin
400 yritystä. Mukana olivat isoimmat
kansainväliset yritykset, kuten suomalainen Planmeca (kuva 2). Isojen firmojen
panostus Moskovan messuihin johtuu
varmaankin Venäjän markkinoiden valtavasta koosta. Pelkästään hammasteknikkoja Venäjällä lasketaan olevan 25
500 (taulukko 1). Joidenkin firmojen
osastojen taso Moskovan messuilla on
hyvin lähellä Kölnin messuilla nähtyjä.
Tosin markkinoiden tämän hetkinen
epävakaus näkyi tämän vuonna messuilla. Dental Expon paikallisille jakelijoille
varatussa toisessa hallissa ei ollut tänä
vuonna niin paljon näytteilleasettajia
kuin viime vuonna. Myös kansainväliset firmat olivat vähentäneet panostusta
hieman. Esim. Nobel Biocare ei ollut
tänä vuonna tuonut paikalle lasiseinäistä hoitohuonetta, jossa he vuoden 2008

Kuva 4. Paikallisen hammasalan jakelijan myyntipiste,
josta sai ostaa tuotteita mukaan.

messuilla esittelivät implanttihoitoja reaaliaikaisesti.
Moskovan messu tapahtuma eroaa
selkeimmin Kölnin messuista siinä että
maailman uutuuksia siellä ei esitellä, kuten Kölnissä on tapana. Paikallisesti uusia tuotteita on toki aina tarjolla. Esim.
ensi kertaa oli saatavilla Stick Tech:
in kuituja. Pietarissa toimiva Proteco
lanseerasi Stick ja everStick lasikuitu
vahvikkeet venäjän markkinoille tänä
vuonna. (kuva 3.).
Venäjällä tuotteiden hinta ja laatu haitari on iso. Kansainvälisten tuotteiden
lisäksi messuilla oli useita paikallisten
yritysten tekemiä tuotteita. Pieni mielenkiintoinen yksityiskohta Moskovan
messuilla oli se että pienenpien jakelijoi-

den osastoilla pystyi ostamaan tuotteita
mukaan. Puolet niiden osastosta oli varattu myyntiä varten. Lastulevy seinässä oli aukko kuten kioskeissa. Siitä sai
mukaansa ostetut tuotteet (kuva 4).
Niille hammasalan ammattilaisille joita Venäläinen kulttuuri kiinnostaa tarjoaa Moskovan messut oivan tilaisuuden
tutustua hammaslääketieteen tuotteisiin
ja hoidon tasoon Venäjällä. Tuotteita
on huomattavasti enemmän kuin Suomen messuilla. Messuilla täytyy tosin
varautua siihen että englantia puhuvaa
henkilökuntaa ei kaikilta osastoilta löydy. Paikasta toiseen liikkuminen Moskovassa vie runsaasti aikaa, mutta toki
isossa kaupungissa nähtävääkin löytyy.
Majoitus kuluihin saattaa mennä
enemmän rahaa, kuin muissa kaupungeissa, joissa hammaslääketieteellisiä
messuja ja konferensseja järjestetään.
Seuraavan kerran Moskovassa järjestetään messut keväällä 2010 huhtikuussa
International exhibition
DENTAL SALON ’2010
April 26-29.
Moscow, Crocus Expo Center
http://www.dental-expo.com/_
DSMos/index_e.htm

Kuva 3.Tuote-esittelyä messuilla.
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Kirjoittaja:
Pasi Alander
Tuotepäällikkö
Stick Tech
PL 114
20521 TURKU
e-mail: pasi.alander@sticktech.com


VITA PM9 High Transpa

VITA PM9 -prässikeramiavalikoimaan on tullut uutuutena High Transpa -keramianapit. HT-napit on tarkoitettu erityisesti laminaattien, paikkojen ja osakruunujen
valmistamiseen. Materiaali on voimakkaasti läpikuultavaa, joten valmis työ ottaa väriä
myös potilaan omasta hampaistosta ja tulos on näin entistä esteettisempi.

VITA VM9 Add-On

VITAVM9 Add-On on tarkoitettu VITA PM9 -prässikeramiatöiden yksilölliseen kerrostamiseen cut-back-tekniikalla. Valittavana on kahdeksan erisävyistä
läpikuultavaa jauhetta, jotka on tarkoitettu kärkivärialueella käytettäviksi. Lisäksi
valikoimaan kuuluu Vita Glaze LT, joka on normaalia matalammassa lämpötilassa poltettava lasite. Se sopii erityisesti VITA PM9- ja VITA VM9 Add-On
-materiaaleilla valmistettujen töiden lasittamiseen.
Lisätietoja Vita-materiaaleista: Plandent Oy, tuotespesialisti Leena Fredriksson,
puh. 020 7795 264 tai leena.fredriksson@plandent.com

Kevätluentopäivät
Himoksella
19.-21.3.2010
Hammasteknikkoseura järjestää
yhdessä Erikoishammasteknikkoliiton ja Hammaslaboratorioliiton
kanssa perinteiset kevätpäivät.
Tule mukaan!
Lue tiedot luennoista ja muista aktiviteeteista seuraavasta lehdestä.
eknikko.fi”
t
s
a
m
m
a
ww.h
”Klikkaa w
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Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita 50 vuoden takaa.
Toimitus

N:o 1: 16. vuosikerta 1959

Oikeutettu vaatimus
Nyt jos koskaan on yllämainittu vaatimus paikallaan ja ajankohtainen. Viimeaikaiset tapahtumat ovat antaneet
siihen aiheen ja tulevaisuuteen katsoen
ja sitä arvioiden on asia nyt saatava järjestykseen. Kun hammasteknikkokoulua ryhdyttiin perustamaan, tehtiin se,
kuten tunnettua hyvin salaperäisesti.
Hammasteknikkojen ammattikuntaa ei
silloin huomioitu lainkaan. Tämä oli jo
yksi tosiseikka, joka toi päivänvaloon
sen hämäryyden jonka varjossa toinen
ammattikunta suunnittelee ammattialamme valtausta.
Näin ollen onkin täysin oikein, että
hammasteknikot vuorostaan valtaavat
itselleen sille luonnollisesti kuuluvan
osan omasta työstään, joka toistaiseksi on hammaslääkäreiden hallussa
ja joka järjellisestikin ajatellen kuuluu
hammasteknikoiden hallintaan ja huoltoon. Vastaväitteissä pyritään kaiken
näköisillä väitteillä kumoamaan asian
oikeudenmukainen suuntaus ja vältetään samalla tosiasioita. Tosiasiahan
on, että hammasteknikoilla on varmasti
suurempi pätevyys irtohampaiden valmistuksessa, oli sitten kyseessä niitten
teknillinen suoritus, jäljennöksen otto
tai suuhun sovittaminen. Hammasteknikon valmistaessa hammasteknillistä
työtä, hän samalla kuin elää työn mukana ja mielikuvituksessaan seuraa kaikki
ne eri tapaukset, jotka tapahtuvat eri
vaiheissa työn valmistumisen aikana.
Näin ollen moneen kertaan kertaantuu
eri vaiheet jäljennöksen otosta työn valmistumiseen saakka.
Kokenut hammasteknikko voi jo jäljennöksistä päätellä minkälainen henkilö on kyseessä, vaikka siitä ei olekkaan
4/2009

annettu mitään selostusta, eikä nähnyt
asianomaista henkilöä. Tällä tavoin kehittyy teoria siitä mitä muuta liittyy siihen vähäiseen yksinkertaiseen työhön,
joka jää varsinaisen teknillisen työsuorituksen ulkopuolelle ja johon kuuluu jäljennöksen otot, purennat ym. irtohampaiden ollessa kyseessä ja joka voidaan
lyhyellä kurssilla virallisesti suorittaa ja
täydentää.
Tällä hetkellä, jolloin valitetaan kovasti hammaslääkäripulaa, niiden siirtyessä
kunnallisiin virkoihin kouluhammaslääkäreiksi ym. jonka seurauksena on
varsinaisen kansan, siis täysi-ikäisten
hammashoidon puutteellisuus ja hoidon
vajaus. Moniin vuosiin ei valmistuva
hammaslääkärimäärä pysty täyttämään
hammaslääkärivajausta ja lisäkoulutus
edistyy hyvin hitaasti. Tämän pulan osittaisena ratkaisuna on lisäkoulutuksen
antaminen ja oikeuksien myöntäminen
hammasteknikoille määrätyissä rajoissa, jolloin hammaslääkärit voivat entistä
paremmin omistautua varsinaiseen lääkintäpuoleen eli hammashoitoon. Nyt
sen sijaan yllämainittuun seikkaan ei
kiinnitetä lainkaan huomiota, joka olisi
ensiarvoisen tärkeätä, vaan pääpaino on
suunnattu uusien hammasteknikkojen
kouluttamiseksi, vaikka entisiä, niin valmiita kuin oppilaitakin, on yli kysynnän
eli enemmän mitä hammaslääkärikunta
tarvitsee.
Tämän johdosta on selvä asia mihin
se johtaa ja mitä se tuo tullessaan ja ainoa ratkaisu on lisäoikeuksien myöntäminen hammasteknikoille. Tämä asia
olisi hyvin helposti hoidettavissa ja vieläpä hyvässä yhteistoiminnassa ja yhteisymmärryksessä. Esteenä on muutamien
hammaslääkärien itsekkyys, jossa leijai-

lee liian korkealla oman voiton pyynti
ja keppihevosena käytetään erilaisia verukkeita joita hammasteknikko ei pystyisi suorittamaan. Hammastekniikassa
ei löydy mitään sellaista kohtaa jota ei
hammasteknikko pystyisi suorittamaan,
oli sitten kyseessä työn suoritus tai muu
asiaa vaativa toimenpide. Onhan selviö,
että läheskään kaikki hammasteknikot
eivät halua itselleen oikeuksia tehdä
suoraan. He tietenkin edelleen tekevät
työnsä hammaslääkäreille kuten tähänkin asti. Mutta yleisen edun ja tasapuolisuuden nimessä ei yksinoikeutta saisi
olla vain hammaslääkäreillä tehdä irtohampaita suoraan yleisölle, vaan oikeus
pitäisi jakautua myöskin hammasteknikoille ja yleisö saisi ratkaista kenen
puoleen kääntyä silloin kun irtohampaat
ovat kyseessä.
Monessa maassa hammasteknikoilla
on siihen oikeus ja suuntaus on menossa siihen. Mm viime vuonna Kanadassa hyväksyttiin laki hammasteknikoista,
joka antoi oikeuden palvella myöskin
yleisöä. Tähän olisi myöskin meillä
päästävä ja silloin päästäisiin eroon
niistä ristiriidoista, joita tällä hetkellä
vallitsee ainakin muutamien hammaslääkärien ja hammasteknikoiden välillä.
Yhteistoiminta ja yhteistyö on menestymiselle hyvin tärkeätä kaikilla aloilla ja
erikoisesti se koskee hammastekniikkaa.
Nyt sen sijaan lietsotaan vihamielistä
mielialaa hammasteknikkoja kohtaan ja
pyritään niitä mustaamaan, kun pitäisi sen sijaan hakea rakentavaa pohjaa
terveelle yhteistoiminnalle, jota jo on
monen hammaslääkärin ja hammasteknikon välillä. Tunnuslauseeksi pitäisi ottaa: rakentaen, ei repien eteenpäin.
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www.hammasteknikko.fi

Kuva/videoesitys
Odontologia 2009
Hammastekniikkapäivät  -luennosta:
Taivutettu ruuvinreikä - istuva implanttisilta - helposti
Htm Matti Savolainen

TERVETULOA
POHJOISMAIDEN
JOHTAVAN
JALOMETALLIYRITYKSEN
UUSILLE
KOTISIVUILLE!
www.rasmussen.fi

KA_Rasmussen_Hammas_210x148.indd 1

9/3/09 4:05:27 PM

Odontologia 2009
Hammastekniikkapäivät

Olli Kaartinen ja Atte Rajapuro esittelivät Hammasteknisen
alan koulutusmääriä.

Paneelikeskustelussa Hammaslaboratorioliiton Henry Salmelainen, Hesoten Juha-Pekka Marjoranta, EHT-liiton Tuula
Mohtaschemi, Metropolian Marita Jäppinen sekä Suomen
Hammasteknikkoseurasta Ilkka Tuominen. Keskustelupaneelin puheenjohtajana toimi Jukka Salonen.

4/2009

13

Syysluentopäivien satoa 2009

H

ammastekniikkapäivillä 17.11.2009
messukeskuksessa saatiin jälleen nauttia
luentoasiaa, kolleegoiden seuraa sekä
näyttelyn antia. Varsinaisille luentopäiville saapui yli 200 hampaantekijää. Kaikkiaan
messukeskuksessa oli lähes 300 hampaantekijää
tutustumassa näyttelyn antiin sekä muita kolleegoita tapaamassa.
Luentosalin sijainti tutulla paikalla, näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä oli helposti
löydettävissä. Luentoaiheet olivat mielenkiintoisia, sillä luentosalissa oli hampaantekijöitä
koko päivän kiitettävästi. Luennoille osallistuneiden määrä oli keskiarvoisesti huomattavasti
suurempi kuin vuonna 2008.
Varsinaisten luentojen jälkeen järjestetyssä
keskustelupaneelissa olivat kysymyksiin vastaamassa Hammasteknikkoseurasta Ilkka Tuominen, Hammaslaboratorioliitosta Henry
Salmelainen, Erikoishammasteknikkoliitosta
Tuula Mohtaschemi, Hesote:sta ( hammaslaborantti-koulutus ) Juha-Pekka Marjoranta
sekä Metropoliasta ( hammasteknikko-koulutus
) Marita Jäppinen. Puheenjohtajana keskustelupaneelissa toimi Jukka Salonen. Keskustelua
ja kysymyksiä koulutuksesta ja koulutusmääristä käsiteltiin melko laajasti, kuten Mestaritutkinnon nykytilastakin. Koulutusmääristä ja
sen tasosta sekä Mestaritutkinnon tilasta ollaan
Hammasteknikko -lehden 1/2010 numerosta
valmistelemassa teemanumeroa. Hammasteknikkojen koulutusmääriä nostetaan keväällä
2010 nykyisestä 18 hengestä 26 henkeen.

Troubleshooting in Cast Partial Technigue Htm Klaus Washbusch

Taivutettu ruuvinreikä- istuva implanttisilta Htm Matti Savolainen

Suomen Hammasteknikkoseuran syyskokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen erovuoroiset varsinaiset jäsenet Jussi Karttunen sekä
Teppo Kariluoto. Varajäseniksi valittiin Jukka
Salonen sekä jouluna hammasteknikoksi valmistuva Tapio Jokela.
Hammasteknistä illanviettoa jatkettiin ravintola Seurahuoneella Miljonäärien klubilla. Järjestetty yhteisillanvietto suuhygienistien kanssa
alkoi klo 18.00 ja jatkui pitkälle pikkutunneille
saakka. Tänä vuonna oli lippuja varattu Hammasteknikkoseuran kiintiöön kaksinkertainen
määrä, ja silti ne tuntuivat loppuvan kesken.
Kiitokset illan järjestelyistä Olli Kaartiselle
sekä tapahtumaa tukeneille hammastarvikeliikkeille.

Teksti: Ilkka Tuominen
Kuvat: Terho Parikka
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Zirkonian materiaalitekniset ominaisuudet Yliasisstentti Lippo Lassila
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KURSSIT JA
TAPAHTUMAT
SYKSYLLÄ 2009
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. 0500-458444, kari@finntitan.com

Rauhallista
Joulua!

t.Hammasteknikko
-lehden toimitus

Joulutervehdysten lähettämisen sijaan
Planmeca Oy, Plandent Oy, Planmed Oy
ja LM-Instruments Oy lahjoittavat tänä
vuonna 10 000 euroa lyhentämättömänä
hyväntekeväisyyteen. Näin jatkamme
edellisten vuosien perinnettä.
Lahjoitus on suunnattu Hyvä Joulumieli
-keräykseen, joka auttaa vähävaraisia ja
vaikeassa tilanteessa olevia suomalaisia
lapsiperheitä ruokalahjakorteilla.

Kiitos kuluvan vuoden yhteistyöstä
ja rauhallista joulua!
Plandentin väki

4/2009
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JÄSENET ILMOITTAVAT
Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla osoitteeseen: sastsk@nettilinja.fi tai postikortilla osoitteeseen: Suomen Hammasteknikkoseura ry,  Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki.  Laita otsikoksi JÄSENILMOITUS ja muista merkitä myös
jättöpäivä ja yhteystietosi. Ilmoitukset julkaistaan seuran www-sivuilla osoitteessa www.hammasteknikko.fi sekä tilan
salliessa myös Hammasteknikko-lehdessä rivi-ilmoituksina.

..................................................................
MYYDÄÄN/VUOKRATAAN
..................................................................
MYYDÄÄN länsi-Vantaalla yli 30 vuotta toimineen, hyvin menestyvän EHT-vastaanotto/hammaslaboratorion
liiketoiminta nuoremmalle hampaantekijälle. Suuri ja uskollinen asiakaskunta valmiina palveltavaksi. Vuokralle
tarjotaan laadukkaasti kalustettu katutason liiketila, jossa
EHT-vast.ottotila ja laboratorio sekä sos.tila.
Kysy lisää ja sovi tapaaminen LKV Eila Anttila puh. 0405834717 tai eila.anttila@mbnet.fi
.................................................................
Olemme myymässä EHT:n vastaan ottoa/hammaslaboratoriota Kuusamossa ja etsimässä tähän jatkajaa.
Löytyykö innokasta uutta yrittäjää tänne kauniin luonnon keskelle. Voit ottaa yhteyttä p.040-9631460 Raija
ja Jukka Säkkinen
.................................................................
Myydään hyvällä paikalla savonlinnassa 3- vuotta toiminut Erikoishammasteknikon toimipiste. Lisätietoja puh.
050-5540505
.................................................................
Myydään tai vuokrataan sairastumisen takia hammaslaboratorio ja Eht vastaanotto keskipohjanmaalta. Proteesi-, kruunu ja silta-, implantti-, oikomis-yms töitä tarjolla
osaavalle niin paljon kuin jaksaa tehdä.
Hyvät 95 neliön omat tilat hyvällä paikalla katutasossa.
puh. 040 5130220
.................................................................
MYYDÄÄN erikoishammasteknikon vastaanotto ja hammaslaboratorio kalusteineen ja tarvikkeineen Kuusamossa. Yritys on toiminut 18 vuotta kaupungin ydinkeskustassa. Katutasossa sijaitsevat vuokratilat ovat edulliset,
toimivat, avarat ja valoisat. Yrityksellä on vakiintunut
asiakaskunta Koillismaan alueella.
Lisätietoja: 08 - 853612, 040-9631460 ja
040 - 9637060.
.................................................................
Laita jalkasi oman pöydän alle. Nyt on hyvä tilaisuus
ryhtyä hammaslaboratorioyrittäjäksi Helsingissä. Myös
mahdollisuus osana EHT-toimintaa
Otappa yhteyttä puh. 0400 458774
.................................................................
Myydään DeguDentin cercon eye- skanneri edullisesti.
Uuden veroinen
ZirLab Oy p. 050-3844460
.................................................................
Myyn tai vuokraan EHT-laboratorion Hyvinkäältä
Liike toiminut yli 20 vuotta samalla paikalla.
Jarmo Huttunen 040-7435683
Rantakulmantie 59 as 2 05840 Hyvinkää
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.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Tervetuloa tekemään mielenkiintoisia ja vaihtelevia töitä
uusien tekniikoiden avulla! Etsimme taitavaa ja työstään
innostunutta
hammasteknikkoa kokopäiväiseen vakituiseen työsuhteeseen implanttihoitoon erikoistuneelle vastaanotollemme Espoon Tapiolaan.
Vastaanottomme tekee reilut 60 % Suomen CARES
-jatkeista - tulemalla meille töihin pääset oppimaan
huomisen tekniikat jo tänään! Aikaisempi kokemus ei
ole välttämätöntä, mutta kiinnostus ja into oppia uutta
implanttiprotetiikasta, posliinitöistä, sekä CAD/CAM työskentelystä on ehdottomasti etu.
Tarjoamme sinulle viihtyisän työympäristön, mukavan
työyhteisön sekä mahdollisuuden joustaviin työaikoihin.
Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostitse
osoitteeseen: anna-kaisa.asikainen@implantcenter.fi
Saat lisätietoja soittamalla 050 582 0243 Käy myös kotisivuillamme www.implantcenter.fi.
Suomen Keinojuuriklinikka
.................................................................
Hammaslaboratorio Harri Loukonen Oy hakee Turkuun
hammaslaboranttia/hammasteknikkoa, jonka työtehtävänä
on irtoproteesit sisältäen purentakiskot sekä hammasteknikkoa, jonka työtehtävänä on rankojen valmistus. Tiedustelut Anna-Liisa Oxby p. 040-5044 321.
.................................................................
Hyvä työpaikka aurinkoisessa Vaasassa viihtyisässä työyhteisössä. Laboratorio toimii hammaslääkäriasema Ajan
Hampaan yhteydessä. Olemme erikoistuneet implanttija kokokeramiaprotetiikkaan pääasiassa Nobel Biocaren
Procera Forte tekniikalla ja Ivoclar e-max Press tekniikalla. DentalArtissa on myös EHT-vastaanotto. Tällä hetkellä
meillä työskentelee EHT ja hammaslaborantti. Kokopäivätyö, työaika ma-to klo 8-16, pe 8-14.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
EHT Mikko Karjalainen, Puh: 050 5187623, mikko.dentalart@hotmail.com
.................................................................
Hammaslaboratorio MANSEN HAMMAS OY hakee hammaslaboranttia vakituiseen työhön.
Lisätietoja Hyytiäinen Jarkko tai Kivineva Arto
Puh. 03-2232562 mansen.hammas@elisanet.fi
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo Oy
Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa sekä hammaslaboranttia. Tiedustelut: Vesa Vuoristo p. 014-612 106 /
iltaisin 040- 5612 106
Lisätietoja:www.hammastekniikka.fi
.................................................................
Hammaslaboratorio Pure Art Porvoossa tarjoaa hammaslaborantille mielekästä työtä mukavassa ympäristössä.
Ota yhteyttä: Johan Järvinen, hammaslab@pureart.fi tai
019/582200................................................................
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Erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa

Terveyden edistäminen
suun terveydenhuollossa

T

erveyden edistämisen politiikkaohjelma on yksi nykyisen hallituksen kolmesta politiikkaohjelmasta. Sen tarkoituksena on ottaa huomioon
terveydelliset vaikutteet yhteiskunnan päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä.
Erikoishammasteknikkoliitto on
mukana Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa  työryhmässä:
Terveyden edistäminen suun terveydenhuollossa, jonka puheenjohtajana toimii lääkintöneuvos Anne
Nordblad.
STM:n toimesta järjestetään valtakunnallinen suun terveyden edistämisen seminaari 10.12.2009,
jonka tavoitteena on luoda pohjaa
hyville käytännöille, verkostoitumiselle ja yhtenäistää suun terveyden
edistämisen menetelmiä.

Erikoishammasteknikkoliiton asettama tavoite suun
terveydenhuollon terveyden edistämisessä:
Ajaa vanhusväestön etuja suun terveyden edistämisessä, etenkin hammasproteettisen hoidon osalta, yhteiskunnan päätöksenteossa sekä
terveydenhuollossa. Opastaa ja neuvoa vanhuksia hammasproteettisessa hoidossa. Verkostoitua muihin terveydenhuollon palveluntuottajiin
vanhusten suun terveydenhuollon osalta.
Nyt on aika olla aktiivinen oman kunnan terveydenhoidon palveluntuottajiin, kun uusia toimintamalleja ollaan  luomassa.
Uusi vuosi tuo tullessaan uusia haasteita ja maailmamme muuttuu
joskus odottamattomaankin suuntaan. Meidän tulee luoda hetkiä, jolloin
on aikaa pysähtyä ja rauhoittua ja kerätä voimia tulevaan. Olkoon tuleva
talven juhla meille voimia antava.

Erikoishammasteknikkoliitto toivottaa

Hyvää ja rauhallista Joulua
Ja onnellista Uutta Vuotta!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta
17.01.2010	Romppanen Pirkko Eht
60 vuotta
31.12.2009 Mertsalmi Paula Eht
70 vuotta
26.02.2010 Laiho Osmo Eht

75 vuotta
06.01.2010 Westerlund Arto Eht
80 vuotta
16.01.2010 Hakkarainen Aaro Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Olympiastadion
A - rappu
00250 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax  09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
4/2009

JÄSENPALVELUTUOTTEET  
NUMEROSTA
050-406 8853.

MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.
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Erikoishammasteknikkoliitto
myönsi kunnianosoituksia
Vuoden 2009 Erikoishammasteknikoksi nimettiin Sakari Ansaharju Turusta jäsenäänestyksen
tuloksena. Hän on toiminut
aktiivisena alamme järjestötoiminnassa ja Turun Seudun
Erikoishammasteknikkoseuran
puheenjohtajana yhtäjaksoisesti
vuodesta 1989.
Palkinto julistettiin Erikoishammasteknikkoliiton liittokokouksessa hammaspäivien yhteydessä 20.11.2009 . Hän toimii
vastaanotollaan Yliopistonkatu
10 A 9 Turussa.
Puh: 02 2316055

Samassa tilaisuudessa myönnettiin tunnustukseksi Kunniajäsenyys aktiivisesta järjestötyöstä
Pauli Nurmelle sekä Jukka Talkalle, joka tunnetaan myös liiton
”talousneuvojana”.
Jäsenäänestyksen arvonnassa
tuotepalkinnon lahjoittajia olivat
Plandent, Hammasväline ja K.A.
Rasmussen. Arvonnan voitti
Jukka Talka.
Erikoishammasteknikkoliitto
kiittää tuotepalkinnon lahjoittajia.
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2009-2010
Suomen Hammasteknikkoseura Ry
Nimi	
gsm	e-mail	toimikunta
Puheenjohtaja
Ilkka Tuominen
040 - 540 4 880 ilkka.tuominen@kolumbus.fi
lehtitoimikunta, www-sivut
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023 sastsk@nettilinja.fi
koulutustoimikunta
Hallitus
Jussi Karttunen
0400-595 559 jussi.karttunen@deco.inet.fi
Piia Rauhamäki
040-509 0217 sport10@luukku.com
kirsi.ehoniemi@hotmail.com
koulutustoimikunta
Kirsi Ehoniemi
040-8311375
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-5943638
jukka.salonen@netsonic.fi		
tapio.jokela@edu.stadia.fi
koulutustoimikunta
Tapio Jokela
040-5797641
Hammasteknikkolehti
Päätoimittaja
Anders Wollstén
0500-683 928 anders.wollsten@pp.inet.fi
lehtitoimikunta
pasi.alander@sticktech.com
lehtitoimikunta
Pasi Alander
0400-690916
jussi.makela@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
Juhani Mäkelä
040-8472073
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889 eero.mattila@nic.fi
lehtitoimikunta
Virkistys tmk
Olli Kaartinen
040-5692889
olli.kaartinen@edu.stadia.fi
virkistystoimikunta
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja
Esko Kähkönen
050-371 1200 estech@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
koulutustoimikunta
Juha Tamminen
040-767 1441 juha.tamminen@timoni.fi
jussi.makela@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
Juhani Mäkelä
040-8472073
koulutustoimikunta
Marko Puro
045-1207 835 mpuro12@welho.com
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199 teejii-tuloste@kolumbus.fi		
Erikoishammasteknikkoliitto Ry
NIMI
gsm	e-mail	toimikunta
Puheenjohtaja
Juha-Pekka Marjoranta 044 5566010
j-p.marjoranta@hotmail.com
kansainvälinen toiminta
Varapj.
Ilkka Garaisi
040 560 0400
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
Toiminnanjohtaja Tuula Mohtaschemi
050-4366640
ukihammas@uusikaupunki.fi
Hallitus
Terho Parikka
0400 712 151
terho.parikka@pp1.inet.fi
Koulutus
pauli.nurmi@kopteri.net
Pauli Nurmi
050 557 0399
yrjo.rautiala@pp.armas.fi
Mainosasiat
Yrjö Rautiala
050 511 9052
Teppo Kariluoto
040-588 1023 sastsk@nettilinja.fi
Varajäsenet
Elina Heinonen
050-5231606
leena.kukkonen@elisanet.fi
Leena Kukkonen
040 501 7722
Petteri Heliste
0400 771 370
anne.heliste@luukku.com
Mainostyöryhmä
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199 teejii-tuloste@kolumbus.fi
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala 050-406 8853 .
Hammaslaboratorioliitto ry
nimi
gsm	e-mail			
.
Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi
040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Varapj.
Henry Salmelainen
040-513 0511 teknodent@co.inet.fi
Timo Linnavuori
040-503 4461 timo.linnavuori@hammaskeskus.fi
Ilkka Tuominen
040-5404880
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
Mia Niemi
040-5413672
dentalteam@tendent.com
Risto Rikkonen
0400-556 638 rikkonen@tendent.com
Juha Venäläinen
040-524 2998 hammaslab@co.inet.fi
4/2009
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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. 0500 - 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
Ilmoitusaineistot:
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648
Ilmoitushinnat:
		
		
		
		
		

Koko 			
4-väri
1/8 		 220 euroa
1/4 		 350 euroa
1/2 		 650 euroa
1/1 		1 250 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.	 26.02.
2.	 14.05.
3.
17.09.
4.
15.12.
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12.02.
29.04.
03.09.
03.12.

05.02.
23.04.
27.08.
26.11.

4/2009
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IPS e.max
lithium
disilicate

Tämä mullistaa kaiken.
Lithiumdisilikaattikruunu on kestävämpi kuin kerrostettu
zirkoniumoksidikruunu. Siksi lithiumdisilikaatti on yksittäisissä kruunuissa oikea materiaalivalinta; kestävä, esteettinen, taloudellinen. Kokeile sinäkin.

*Mouth Motion Fatigue and Durability Study

Petra C Guess, Ricardo Zavanelli, Nelson Silva and Van P Thompson
New York University, March 2009
1)
100 000 toistoa, vaurioita 90% kruunuista
2)
Miljoonan toiston jälkeen ei vaurioita

350 N*
zirconia
veneered
1

amic
all cer need
u
all yo
Haluatko lukea koko tutkimuksen?
Tilaa se e-mail osoitteesta; info@ivoclarvivadent.se

www.ivoclarvivadent.com
4/2009

Edustajat Suomessa
Clinical: Pia Herrmann-Rajala, GSM 040-589 88 39 I Technical: Mikko Lindfors, GSM: 040-519 41 41
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Tervetuloa tekemään mielenkiintoisia ja
vaihtelevia töitä uusien tekniikoiden avulla!
Etsimme taitavaa ja työstään innostunutta hammasteknikkoa kokopäiväiseen vakituiseen työsuhteeseen implanttihoitoon erikoistuneelle vastaanotollemme Espoon Tapiolaan.
Vastaanottomme tekee reilut 60 % Suomen CARES
-jatkeista  - tulemalla meille töihin pääset oppimaan
huomisen tekniikat jo tänään!
Aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä, mutta
kiinnostus ja into oppia uutta implanttiprotetiikasta,
posliinitöistä, sekä CAD/CAM -työskentelystä on
ehdottomasti etu.  
Tarjoamme sinulle viihtyisän työympäristön, mukavan työyhteisön sekä mahdollisuuden joustaviin
työaikoihin.
Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen: anna-kaisa.asikainen@implantcenter.fi. Saat lisätietoja soittamalla 050 582 0243.
Käy myös kotisivuillamme www.implantcenter.fi.

HT-lehden palvelukortti
Leikkaa irti ja sujauta postiin

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

Osoitteen muutos
Jäseneksi liittyminen

Nimi
Jäsennumero		

Syntymäaika

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite
Osoite
Postino
Postitmpk
Puh
Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

SHtS ry
maksaa
postimaksun

22

SHtS ry

www.hammasteknikko

.fi

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI

tutustu
!
kotisivuumme

Osoite
Postino
Postitmpk

NobelProcera

TM

Tomorrow’s technology, today.

User-friendly prosthetic
design software

Intuitive design tools with
simplified visual guides

© Nobel Biocare 2009

Comprehensive anatomical tooth
library and cut-back functions

Bundled with the new
NobelProcera Scanner.

NobelProcera is taking CAD/CAM
dentistry to the next level by offering
dental laboratories an incomparable
scanner and software package. The
advanced optical scanner provides
high speed and precision scanning
of complex geometries, while remaining both easy to set up and use. By
using a patented scanning technology – conoscopic holography – this
ground-breaking scanner paves the

way for impression scanning and
future model production opportunities.
Taking full advantage of the scanner’s
capabilities is a cutting-edge, userfriendly prosthetic design software
package. Its streamlined workflow
facilitates prosthetic creation using
intuitive design tools with simplified
visual guides and other features, such
as a comprehensive anatomical tooth
library and cut-back functions for all

frameworks. The new world of
NobelProcera awaits you.
For more information, contact a
Nobel Biocare Representative at
(09) 343 6970 or visit our website.
Nobel Biocare is the world leader
in innovative CAD/CAM dental
solutions.

www.nobelbiocare.com/nobelprocera

"SUFYBSUJLVMBBUUPSJ
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KBLJQTBVTBSUJLVMBBUUPSJO
LJQTBVTIVPOFFTFFO-JTjLTJ
WBTUBBOPUPMMFPOIZWjIBOLLJB
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WFEFMUj LJQTJMUjKBQzMZMUj
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www.amanngirrbach.com
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FSJUUjJOIFMQQPKBOPQFBLjZUUzJOFO
LBTWPLBBSJ

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Hammaslaboratoriotuotteet
puh. 020 347 347 (myynti)
www.plandent.fi

