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Ultraääniaalto-puhdistuslaite 
US 451 

Miksi suorittaa aikaavievää 
ja vaivalloista levyprotee-
sien, teräs- ja kultavalujen 
yms. puhdistusta, kun Reco 
Dentarin kehittämä ja val
mistama ultraääniaaltopuh-
distuslaite US 451 tekee 
työn puolestanne. 
R E C O S O N N E S T E E T : 
TERÄSVALUT: WF kiilloitusainejättei-
den poistamiseen ja ZK hapettumien 
poistoon. 
AKRYYLILEVYT: GHE kipsin poistoon. 
ZK oikomakojeiden hapettumiin ja WF 
kiilloitusainejätteiden poistoon. 
JALOMETALLIT: GHE kipsin poistoon, 
ZK hammasklven poistoon, WF kiiiioi-
tusrasvan- tai pästahiukkasten poistoon. 

Yksinmyynti Suomessa: 

X t l I 
HAMMAS OY 
Kalevank. 3 A Helsinki 10 
Vaihde 64 36 36 

" K a i k k i e i o l e 
C - k u l t a a , 

m i k ä k i i l t ää" 

Valakaa kovakulia joka on korkeinta laatua! 

/ ^ V S j ö d i n g M n C-KULTA^^ 
Rekisteröity tavaramerkki — valmistettu vuodesta 1936 lähtien. 

I.. 

Pitkäaikainen kokemus, korkea valmistuslaatu jo jatkuva kehitystyö 

ovat hankkineet Sjödingin C-kullalle orvosijan, tätä osoittavat selvästi 

jatkuvasti kohoavat myyntiluvut. 

Maahantuoja: 

O Y D E N T A L D E P O T a b 
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mukavaan työskentelyyn 

4c Erittäin tarkka purennan tarkis
tamiseen ja koetukseen. 

4c Automaattinen ruiskuvaiume-
neteimä takaa kaavioievyn 
paksuuden jo kokoomuksen 
tasaisuuden. 

4c Pehmenee muodostamatta rak. 
kuioita. 

A V I O 
L E V Y T 

4c Mukautuu helposti maiiliie. 
4c Ei iohkeamisvaaraa hiottaessa. 
4c Poikkeuksellisen sileät pinnat, 

miellyttävä potilaalle. 
4c Pysyy kovana suun lämmössä. 

100 kappaleen pakkauksissa. 
AMALGAMATED DENTAL TUOTE 

Amalgamoted Dentol Trade Distributors Ltd., London W. 1 

S omassa: D E N T A L D E P O T A B 
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Dura-Blend/^to/ 
-uutta luonnonmukaisuutta 

Kehittäessään uudet tiammastyyppinsä Myerson on pyrkinyt maileihin ja väri-
sävyltiin, joiden avulla saavutetaan matidoiiisimman luonnollinen ja yksilölli
nen tulos. Kiliteenomainen, syvänkuultoinen erikolspinta - aavistuksenomaiset 
siiikaattipaikat - harkitut kalkkiläikät ja sävytetyt ienalueet - sinertävät sisä
kulmat ja välkehtivä vaikea - nämä karakterlstilkan yksityiskohdat täydentävät 
toisiaan tavalla, joka on todella jotain uutta. 

TOIMITUKSET ALOITAMME HUHTIKUUSSA 

l l H l f 
HAMMASVÄLINE OY 

Helsinki 10 
Keskusk. 8 
puhelin 12623 

Turku 
Aurakatu 8 
puhelin 27921 
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J A L O M E T A L L I 
Fredrikinkatu 61 A - Heisinki 10 

Puh. 64.45 69 

HAMMASTARVIKE OY 
Arkadiankatu 12 A - Heisinki 10 

Puh. 49 74 77 
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Hammasmerkit, 
jotka takaavat liuolettoman työskentelyn, 

V A C U U M 

varman tuloksen ja 

Huhu 'cui£fit~ 
V A C U U M 

hyvän maineen 

Yksinmyyjä-

^ h a m m a s t a r v i k e o y 

Heisinki 10 - Arkadiankatu 12 A - puh. iBlAll 



ammas 
teknikko 

T O I M I T U S K U N T A 
Päätoimittaia M a u n o E l o m a a 
Os. Henrikintie 27 A 1, Helsinki 37 
puh. 455 751 
Jäsenet: E. O. Vuori \a Kauko Tiainen 

Kirioituksia iainaftaessa on 
iähde mainittava. 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO — FINIANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y. 
HELSINKI 10, Arkadionkotu 14 B 30. Puh. 447 123, postisiirto 12690 — Liiton puheenjohtaja 
Mauno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1 Helsinki 37, puh. 45 57 51. Sihteeri Sakari K u o k k a n e n . 

Puh. 78 75 44. Taloudenhoitaja merkonomi Arto S a l m i n e n . 

AVUSTUSKASSA Helsinki 37, Henrikintie 27 A 1. Postisiirtotili 16787. Puheenj. Mauno 
E l o m a a . Henrikintie 27 A 1, puh. 455751 . Siht. E. O. V u o r i , Ulvilontie 23 D 46, puh. 
451 814. Avustuskossonhoit. I. W a g r a I o, Monnerheimint. 19 A 3, puh. 493 535, kot. 493 331 

Pertti Aiho Heisinki, Birger Backlund Pietarsaari, Mauno Elomaa Heisinki, Lars 
Eriksson Vaasa, Ralph Hindsberg Heisinki, Usko Kari-Koskinen Hämeenlinna, 
Aarne Koski Vammala, Hannes Kuosmanen Heisinki, Kurt Logerqvist Turku, Valo 
Lahtinen Kemiiärvi, Teuvo Lallukka Heisinki, Unto Mättö Salo, Aarre Nieminen 
Uusikaupunki, Reino Pekkanen Heisinki, Kauko Riikonen Kokkoia, Paavo Roine 
Lappeenranta, Gösta Sandström Heisinki, Veikko Sokuro Tampere, Vilho Vine 
Imatra jo Voitto Virtanen Tikkurila. 
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YHTEISTOIMINNAN MERKITYKSESTÄ 

Hyvin usein kiertyy puheenaihe yhteistoiminnan tärkeydestä ham
maslääkäri-hammasteknikko välillä. Sen tärkeydestä ei voida olla eri 
mieltä. Mutta millä tavalla sitä halutaan toteuttaa, se aiheuttaa jo run
saasti puheenaihetta. Yksipuolinen noudattaminen ei tuo toivottua 
tulosta ja tarkoitusta. Yhteistoimintasopimus edellyttää tasapuolista 
suhtautumista yhteisiin asioihin. Ei se edellytä, kuten on tapahtunut, 
että toinen osapuoli tuomitsee ilman muuta esim. pikkulaboratoriot pari
naan ja tilalle vain suuria laboratorioita sekä hammasteknikot niihin 
töihin, ja johtajan pallilla istuisi sitten hammaslääkäri. Jos tämä toteu
tuisi ei hammasteknikoilla olisikaan enää mitään sanomista, kuului mihin 
kastiin tahansa. Tällaista kiukunpurkausta on saanut kuulla usein ja 
sen toteuttamishalu on hyvin korkealla. Kuvaavaa yhteistoirninnan 
puutetta lienee sekin kun Hammaslääkäriliiton entinen puheenjohtaja 
Hammaslääkäri-lehdessä kirjoitti muistokirjoituksen ensimmäisistä eri
koishammasteknikoista, jotka olisivat poistuneet riveistämme. Minun 
tietääkseni he ovat edelleenkin riveissä mukana ja tekevät hammastek
nikolle kuuluvaa työtä. He ovat vain täydentäneet tietojaan ja taito
jaan hammasteknillisellä alalla. Toiselta puolelta se oli heille ilmaista 
mainosta ja hammaslääkäreille kehoitus yhteistoimintaan heidän kans
saan. Merkille pantavaa on, että asiat on siihen suuntaan menossa. 
Silloin voidaan puhua hyvästä yhteistoiminnasta. 

Mutta jatkakaamme vielä yhteistoiminnasta, vaikka edellämainittu 
saattoikin nostaa karvat pystyyn yhteistoiminnasta, joka todella olisi 
sitä ja joka todella antaa toivottua tulosta. Se edellyttää puuttumatto
muutta kummankaan osapuolen sisäisiin asioihin, siitä huolimatta vaikka 
joukossamme onkin sellaisia, jotka halukkaasti turvautuvat ja asettuvat 
toisen siipien suojaan oman edun tavoittelussa. Rehellisesti sanoen he 
eivät ansaitse kummankaan osapuolen arvonantoa. Yhteistoimintaa on 
kehitettävä siten, että se koskee vain työskentelyä kummankin amma
tilliselle osapuolelle kuuluvien työskentelyjen puitteissa. Ei valtausmie-
lessä, eikä taloudellisten etujen tavoittelussa, silloin yhteistoiminta sujuu 
varmasti ilman alituisia ristiriitoja ja säröjen syntyjä. Ennenkaikkea 
yhteistoimintaa tarvitaan runsain mitoin, niinkuin olen jo monesti aikai
semmin maininnut, ammatillisessa opetuksessa. Sitä tarvitaan molem
min puolin ja molemminpuolinen mielipiteiden vaihto on hedelmällistä 
ja antoisaa. Sen olen todennut erikoisesti Erikoishammasteknikkokou-
lussa, jossa on viime aikoina käyty rakentavia ja kiinnostavia keskus
teluja vaikeista tapauksista löytääksemme parhaan mahdollisen ratkai
sun. Kun toisarvoiset tekijät eivät ole pilaamassa tuloksellista yhteis
toimintaa, silloin olemme saavuttaneet paljon ja sitä voi käyttää myös
kin hyväksi. Useasti on ollut pakko käyttää sanan peistä, jos se vih
doinkin alkaa näyttämään positiivista puolta, silloin voimme astua 
samalle suoralle viivalle ilman peistä ja kulkea samaa viivaa pitkin 
yhteiseksi hyödyksi tästä eteenpäin. Toivokaamme niin. 
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Vastineeksij"Jatkokurs$i päättynyt" 

Puuttumatta muilta osin kuin 
opetusohjeiman kannalta Ham-
masteknikkoiehden n:o 4/66 ollee
seen kirjoitukseen »jatkokurssi 
pää t tyny t» , haluan asiassa esiin
tuoda seuraavaa: 

Kirjoituksessa mainitaan se, 
kuinka on haluttu kiristää ja vai
keuttaa jatkokurssitoimintaa ja et
tä kursseilla vaaditaan liikaa. 

Mitä anatomiaan ja fysiologiaan 
tulee on niiden opetusohjeimaeh-
dotus ollut esillä erikoishammas-
teknikkotoimikunnan kokouksessa 
7. 10. 1965, jossa myös tämän leh
den päätoimittaja on ollut läsnä. 
Ehdotuksessa mainitaan oppikirjat 
ja niiden sivut ja s ivumäärät (ana
tomia yht. 153 sivua, fysiologia 
yht. 194 sivua), jotka esitetään 
otettavaksi koulun opetusohjel
maan. Lisäksi ehdotetaan otetta
vaksi opetusohjelmaan Mustakal
lion ym. kirjoittama mikrobiolo
gia. Tässä kokouksessa ei tämän 
lehden päätoimittaja ole esit tänyt 
vastalausettaan opetusohjelman 
suhteen eikä tiettävästi jälkeen
päinkään. Ensimmäisellä jatko
kurssilla on opetuksessa jätetty 
pois kokonaan Mustakallion mik
robiologia ja fysiologiasta 40 si
vua. Anatomiassa on pyr i t ty väl t 
tämään vieraskielisiä ja vaikeita 
nimityksiä mahdollisuuksien mu
kaan. Onko tämä nyt sitten kiris
tämistä ia vaikeuttamista? 

Mitä alunperin suunnittelemaa
ni omaan luentosarjaani tulee, olen 
sen joutunut tekemään melkein ko
konaan uudelleen ensimmäisen 
jatkokurssin aikana, jotta se olisi 
mahdollisimman helppo. Lisäksi 

haluan huomauttaa, että kirjoituk
sen laatijalla ei ole tietoa siitä pal
jonko kuulustelujen arvoasteikkoa 
on yleensä helpotettu. 

Jos annettavasta opetuksesta ja " 
sen hallitsemisesta ei saisi mitään 
kysellä, on tämä mieletön ajatus, 
sillä asetushan edellyttää, että kou- ^ 
lussa annetaan opetusta ja että an
nettu opetus myös hyväksyt täväst i 
omaksutaan. 

Helsingissä 24. 1. 1967. 
Ingmar Längholm 

jatkokurssin johtaja 

Vastineen vastinetta 
Opetusohjelman toi esille toimi

kunnan puheenjohtaja ja esitti 
omana mielipiteenään ehdotuksen
sa. Tarkoituksena lienee ollut en
sin siihen tutustua ja sen jälkeen | 
ohjelma vahvistaa. N ä i n ei ku i - j 
tenkaan käynyt , vaan ohjelma to- ' 
teutettiin ilman lopullista päätös
tä. Olisi ollut selvempää, että eh
dotuksesta olisi ensin yksityiskoh- i 
taisesti neuvoteltu, ennen sen käy-
täntöönot toa. N ä i n ei kuitenkaan ' 
tapahtunut. 

Mitä tulee vastalauseisiin ja eriä- I 
v i in mielipiteisiin, niin niiden esit- 1 
täminen on todettu olevan turha i 
toimenpide ja ainakin niin kauan 
kuin toimikunnan kokoonpano on 
voimasuhteiltaan 3—2. Toimikun- • 
nan kokoonpano on herät tänyt 
suurta ihmetystä sen johdosta, et
tä siinä ei ole noudatettu demokra
tiaa, joka olisi edel lyt tänyt voi 
masuhteita 2—2 ja puheenjohtaja 
ehdottomasti puolueeton, molem
pien osapuolien ulkopuolelta. Sil
loin allekirjoittanutkin voisi pa
remmin luottaa päätöksien oikea
mielisyyteen. M. Elomaa 

Hammasteknikko-oppilaiden 

p ä t e v y y s k o k e e t 

Lääkintöhallitus on määrännyt toimeenpantavaksi pätevyys
kokeet (tarvittaessa kahdet) hammasteknikko-oppiiaiiie elokuun 
21—26 päivinä 1967 Helsingissä. 

Näihin kokeisiin haluavien on huhtikuun 30 päivään 1967 men
nessä lähetettävä hakemuksensa tutkijalautakunnan sihteerille. 
OS. Hammasteknikko Mauno Elomaa, Henrikintie 27 A 1, Hki 37. 

Mukaan on liitettävä: virkatodistus toi siviiiirekisteriote, oi
keaksi todistetut jäljennökset käydyiltä kursseilta, työtodistukset, 
joista käy ilmi oppiajon pituus, todistus nykyisestä työpaikasta 
sekä selvitys oseveivoiiisuuden suoritusajasta. 

Huomautamme, että oppiajon täytyy oiia vähintään 4 vuotta 
(48 kk), aseveivoiiisuus- jo satoväessäoioaikaa ei oteta huo
mioon. 

Valituksi tuiieiiie ilmoitetaan hyvissä ajoin hyväksymisestä, 
tarvittavista työvälineistä jo -oineisto sekö kokeiden tarkem
masta aikamisajasta jo -paikasta. 

Osanottomaksu mk 20,— suoritetaan ilmoittautuessa. 

Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on myöskin esiinnyttävä 
hakupapereissa. 

Helsingissä, maaliskuun 15 päivänä 1967 

LÄÄKINTÖHALLITUKSEN ASETTAMA HAMMASTEKNIKKOJEN 
PÄTEVYYSTUTKIJALAUTAKUNTA 
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Saarto 

Saartotoimenpide on ollut jäl
leen aiheellista toimeenpanna. 
Tästä annettiinkin jo ennakkova
roitus kiertokirjeen muodossa. 
Tällä kertaa saarto on kohdistettu 
suppeampaan pi i r i in eli sen aiheut
tajiin ja käsi t tämään Turussa toi
mivaan Tridentti in sekä Findent-
vhtvmään . Saarron julistamista 
harkit t i in melko pi tkään, eli siitä 
lähtien kun todettiin Tridenttin 
taholta jatkuvaa painostusta ja y l 
lytystä. Tämä yllytys juonsi ham-
maslääkäreihin päin, mutta vaiku
tuksen kärki oli suunnattu ham-
masteknikoihin. Silloin kun täl
laista tapahtuu, on luonnollista, 
että toimenpiteisiin on ryhdyt tävä , 
sillä onhan kyseessä ammaattikun-
tamme toimeentulo ja elinehdot 
jokaisen yksityisenkin hammas
teknikon kohdalla ja silloin jouk-
kotoimenpitein on suojattava yk
silöä, kun häneen on kohdistettu 
aiheeton painostus. Tä tä painos
tusta on harjoitettu muutamien 
jääräpäisten hammaslääkäreiden 
taholta, joilla itsellään on labora
torio. Sen johdosta on asiaan tar
tuttava lujin ottein koska ns. Sa
lon tapaus voi laajentua ja silloin 
oman laboratorion pitäminen on 
kyseenalaista. FIndent-yhtymän 
laboratoriot ovat myöskin saarros
sa, koska saarron aiheena oleva la
boratorio on sen jäsen. Tämä 
edellyttää, että näitten laborato
rioitten teknillinen henkilökunta 
on myöskin velvollinen noudatta
maan saartoa, joka merkitsee sitä, 
että Tridentistä lähettyjä töitä ei 
saa valmistaa, koska ne ovat saar

ron alaisia. Myöskään muunlaista 
tukea ei saa antaa, eikä l i ioin hen-
kilökuntasiirtoja tapahtua. Tämä 
sen johdosta, että sieltä henkilö
kunta on sanoutunut i r t i . 

S y y t ä h ä n : 

Syyt ovat ilmeisesti kaikille sel
villä. Olemme saaneet lukea hyök
käyksistä pienlaboratorioita vas
taan, jossa jopa kehoitetaan olla 
suosimatta niitä, aikaisemmalta 
vaiheelta y l i 10 vuotta laillistettu
na olleiden syrjimiskehoitus ja l i 
säksi jatkokursseille aikovien kans
sa yhteistoiminnan katkaiseminen. 
Syitä löytyy enemmänkin, mutta 
tässäkin on jo tarpeeksi aihetta. 
Lyhennelmä saapuneesta kirjeestä 
puhukoon omaa kieltään: »Koska 
on käyny t ilmeiseksi, että ham
maslääkäreiden omistamien labora
torioiden, sekä Findent-yhtymän 
laaientumispyrkimykset ovat osoit
tautuneet huomattavassa määrin 
lisääntyneen, on olemassa vaara, 
että ammattimme ja laboratorioit-
temme johtaminen siirtyy koko
naan pois käsistämme hammaslää-
kär ikunnan alaisuuteen, josta osoi
tuksena mm. uusi Trident labora
torio Salossa. Tällainen monopoli-
sointiyritys jo yksinään sotii am
mattimme ja vapaan yrit teliäisyy
den moraalisääntöjä vastaan. V i i 
taten hammaslääkärilehdessä ollee
seen kirjoitukseen, jossa hyökätään 
karkeasti pienlaboratorioita vas
taan, sekä puutteellisen ammatti
taidon omaavien ammattikunnan 
ulkopuolelta otettujen henkilöiden 
kouluttamiseen ko. laboratorioiden 
palvelukseen, pyydämme pikaisia 
toimenpiteitä.» Tämän luettua tu-
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lee tosiaan ajatelleeksi, eikä maas
samme olekaan hammaslääkär ipu-
laa kun täy tyy hivuttautua teknil
liselle puolelle, vai kiinnostaako 
paremmin hammasteknillinen linja 
kuin varsinainen hammashoidolli-
nen linja johon koulutuskin on saa
tu. Liköhän olisi parempi, että 
kukin hoitaa omaa lestiään. 

SAARTO on julistettu ja koh
teet määri te l ty . Mikäli tarvetta 
ilmaantuu tullaan sitä asteittain 
laajentamaan kuten kiertokirjeessä 
oli mainittu. Pohjoismaiset ham-
masteknllliset veljesjärjestöt ovat 
asiamme takana ja ovat he luvan
neet tarvittaessa antamaan oman 
panoksensa, kun me asiasta ja tues
ta heille ilmoitamme ja sitä pyy
dämme. 

Tos mielimme pitää ammattim
me hallitsemisen omissa käsissäm
me ja itsenäisesti sitä hoitaa ja em
mekä hyväksyä sitä ajatustapaa, 
jonka eräs turkulainen hammas
lääkäri toi julki , että viiden vuo
den kuluttua Turussa ei ole kuin 
vksi laboratorio ja se on heidän. 
Jos näin on, silloin me myöskin 
noudatamme saartoa ja pidämme 
siitä ki inni kunnes asia on tyydyt
tävästi ratkaistu. Me tuemme nyt 
toisiamme kaikella muotoa ja luo
tamme toisiimme, sillä itsenäisyy
temme on nyt koeteltavana. Käs
ky on annettu ja se velvoittaa Si
nua noudattamaan sitä, ethän ha
lua ottaa kantaaksesi »rikkuri»-
nimeä. 

M. Elomaa 

HAMMASLABORATORIO 
Helsingissä vuokrataan. 
Eerikink. 3. puh. 66 30 56 

500 rikki 
Suomen Hammasteknikkojen 

Li i ton jäsenmäärä on tuntuvasti 
l isääntynyt . 500-luku on sivuu
tettu ia seuraavan sadan t ä y t t y 
minen on menossa hyvää vauhtia. 
On erittäin tärkeätä , että jokainen 
hammasteknillisellä alalla työsken
televä myöskin kuluu alansa jär
jestöön. Toiminnallisesti ajatellen 
vain järjestäytyneet voivat hallita 
tilanteet ja hoitaa asiansa oman 
ammattikuntansa edun mukaisesti. 
Mui l ta aloilta on erittäin hyviä 
esimerkkejä todettavana, mitenkä 
asioita on hoidettava, että tulok
sena olisi t yydy t t ävä lopputulos. 
Miksi emme mekin voisi tarvit
taessa esiintyä voimatoimin, silloin 
kun omat etumme ja toimeentu
lomme ovat sen arvoisia. Viime
aikaiset tapahtumat osoittavat, että 
toimenpiteisiin on syytä ryh tyä 
ja se vaatii silloin jokaisen t ink i 
mätöntä mukana oloa. Myöskin 
meidän on yhteisesti toimittava si
ten, että ka ikki hammasteknikot, 
hammasteknikko-oppilaat ja työn
tekijät p i tävät velvollisuutenaan 
kuulua samaan li i t toon. Silloin 
meillä on suurin mahdollisuus 
myöskin taistella etujemme puo
lesta ja valvoa oikeuksiamme kai
kissa tilanteissa. Se edellyttää an
nettujen ohjeiden ehdotonta nou
dattamista ia rivien säilyttämistä 
ehjinä ja murtumattomina. Huo
lehdi ia varmistu osaltasi siitä, että 
kolleegasi kuuluu myöskin yhtei
seen rintamaan, se on: kuuluu 
Suomen Hammasteknikkoien L i i t 
toon. Täsenanomuskaavakkeita on 
saatavana Hitosta, os. Arkadianka
tu 14 B 30, Helsinki 10. M. Elomaa 
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T ä m ä n h e t k i s e s t ä 
hammasprotet i ikasta 

Prof. Dr . H o r s t R i t z e 
Jatkoa 

Kokemuksesta voidaan edelleen 
sanoa, että posliinimassan homo-
genisuus samoin kuin kovuus ia 
tarttumiskyky metalliin on erikoi
sen tärkeää. Jos tällainen metal-
lirunko vään tyy tai laajenee pie-
nimmässäkin määrin, on selvää, et
tä päällepoltetussa posliinissa ta
pahtuu säröilemistä. Kokeiluis
samme olemme kuitenkin voineet 
tehdä sen havainnon, ettei posliini 

K u v a 8. 
Posliini-päällepoltto. 
Huomaa erikoisesti 
hampaiden kärkien 
läpikuultavuus. 

ole irronnut metallista siitäkin huo
limatta ,että läpivalaistuksessa on 
havaittu määrätynlais ta säröilyä 
posliinissa. Kosmeettisessa mieles
sä voidaan hyväl lä syyllä sanoa, 
että pääl lepol t tomenetelmäon kor
vaamaton (katso kuvia 8 ja 9). 

Vasta muutaman vuoden koke
muksien perusteella voitaneen to
distaa, että uusi päällepolt tomene-
telmä on avannut aivan uudet ja 
ennennäkemät tömät mahdollisuu
det pyrkimyksissämme yhä täydel-
lisempään protetiikkaan. 

Käännös: Dan Dental Labor N:o 911965. 

K u v a 9. 
Valmis posliinisilta 
mallilla. 
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PROTEESIN O R A A L I P I N N A N 
H E N K I L Ö K O H T A I N E N 
M U O T O I L U 

A l b e r t G. S c h m i d t , 
Bamberg. 

Koko yläproteesin luonnollisuu
den ja potilaan kannalta miellyttä
vän tunteen aikaansaamiseen sitä 
pidettäessä, l i i t t yy läheisesti pro
teesin pintojen anatomisesti oikea 
ja luonnonmukainen muotoilu. 
Kun proteesin reunojen muoto 
muodostuu funktiojäljennöksen 
mukaan, jää ientä vastaan tule
van levyn oraalipinta useimmiten 
huomioimatta. 

Tästä johtuen kielen l i ikkumati
la pienenee, kielen orientointikyky 
vaikeutuu ja — varsinkin alussa — 
puhe häi r iy tyy. 

Määrä t ty jä sanoja muodostet
taessa kieli koskettaa kovan kita-
lakiosan eri kohtia samoin kuin al-
veolarijatkeen eri kohtia. Yläleuan 
kokoproteesihan peittää nämä 
osat. Kieli t i lan pienenemistähän ei 

levyproteesitapauksessa voida väl t 
tää, mutta tämän levyn oikealla 
muotoilulla voidaan suuresti pa
rantaa tilannetta ja ennen kaikkea 
proteesi ei a lunperinkään tunnu 
potilaan suussa »vieraalta». Lima-
kalvoreliefin tarkka jäljentäminen 
proteesin oraalipintaan helpottaa 
kielen tottumista uusiin olosuhtei
siin. 

On olemassa useitakin erilaisia 
menetelmiä anatomisesti oikeannä
köisen pinnan aikaansaamiseksi, 
mutta tutkimuksissa on todettu, 
että ainoastaan silloin, kun levyn 
poimut ja epätasaisuudet vastaavat 
tarkoin kutakin yksilöllistä ta
pausta on toimenpiteellä jotain 
hyötyä . Kussakin tapauksessa on 
yksilöllinen muoto saavutettavissa 
ainoastaan siten, että otetaan k ip
sillä vastakuva jokaisesta tapauk
sesta erikseen. 

Työvaiheet: 

Tehdään vastakuva koko ki ta-
lakialueesta (kuva 1). 

K u v a 1. 
Työmalli sekä vasta
kuva oraali-alueesta. 
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Kipsimallin suuruiseen tinafo-
lioon leikataan reunoihin tarpeelli
set v i i l lo t , ionka jälkeen se polee-
rataan mallille. N y t nostetaan fo
lio varovasti taas pois, leikataan 
ylimääräinen pois ja siirretään vas-
takuvaan (kuva 2). 

Mall i l le painetaan tämän jäl
keen lämmitet ty vahalevy totut
tuun tapaan. Folion pinta sivel
lään ohuesti sopivalla liimalla ja 
vastakuvaa apuna käyt täen siirre
tään folio vahalevylle. Nä in olem
me saaneet kitalaen oikean profi i 
l in siirretyksi levyvn ja voimme 
asettaa hampaat totuttuun tapaan. 
Käännös: Das Dental Labor No 7 1966. 

K u v a 5. 
Valmis vahalevy — tinafolio toistaa 

tarkasti limakalvon reliefin. 

Ultraääni hammastekniikassa 

Kuten kaikkialla, etsitään myös 
hammastekniikassa jatkuvasti yhä 
uusia, parannettuja ja järkiperäisiä 
työmenetelmiä. Tällöin on joudut
tu myös ul t raääni tekni ikan alalla 
esiintyviin erittäin moninaisiin 
kävttömahdoll isuuksiin. 

Ul t raääniksi sanotaan ääniaal
toja, jotka yl i t tävät ihmisen kuu
loalueen. Se, voidaanko ääniaalto 
kuulla vai ei riippuu niiden väräh-
dvsluvusta, jota tekniikassa nimi
tetään frekvenssiksi: Yksi väräh
dys sekunnissa on 1 herzi (Hz) . 
1000 värähdystä sekunnissa on 1 
kilohertzi (kHz) . 1000 k H z on 1 
megaherzi (mHz) eli 10" H z . 

16 H z ja 16 k H z väliset väräh-
dvsluvut tallettaa korvamme 
äänenä. Siksi tä tä värähtelyluet-
ta nimitetään kuuloääneksi. Sen 
alapuolle olevia värähdyslukuja 
nimitetään infraääneksi. 16 k H z 
—10^" H z väliset värähtelyt muo
dostavat ultraäänialueen. 10 ' " H z 
vl i t tävät värähtelyt ovat hyper-
ääniä. 

joskin kaikki neljä äänialuet ta 
periaatteessa noudattavat akustii
kan fysikaalisia lakeja, esiintyy 
ultraäänissä muutamia aivan eri
koisia, kuuloäänissä tuntematto
mia ominaisuuksia, jotka ovat syvt 
niihin vaikutuksiin, joita teolli
suus, tiede ja tu tkimustyö käy t t ä 
vät hyväkseen. 

Muutamia käy tännön aloja mai
nitaksemme: Vedenalainen tieto
jen välitys, kaikuluotain, kauko-
ohiaus, ul t raääniröntgen, aineen 
koestus. ul t raäänipora , merenkul-
kutaito. 
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Hammaslääketieteessä kokeilt i in 
ul traäänil lä hammasaineen työstöä 
ja porausta. Dentiinin ja kiilteen 
välisen kovuuseron takia ei teknii
kan nykyisellään ollessa kuiten
kaan ole saavutettu etuja tähänas
tisiin menetelmiin verrattuna. 
Poikkeuksena on hammasklven 
poisto ul traäänen avulla. Ham
mastekniikassa sitä vastoin ultra
äänen puhdistus ja liuotuskyky on 
havaittu ja käyte tään suurella me
nestyksellä hyväksi . 

Totta päästäisiin selville, mitä 
etuja tällaisesta ul t raääni-puhdis
tuslaitteesta todella on, ja missä 
sen rajoitukset ovat, on meidän 
lähemmin käsi tel tävä laitteen eri 
toimintoja ja puhdistettavaa koh
detta. 

Laitteeseen kytketty verkkojän
nite johdetaan generaattoriin, joka 
muuttaa tämän alhaisemman vä-
rähtelyluvun ul t raäänivärähte lyk-
si. On kuitenkin tunnettua, että 
jokainen energiamuutos aikaansaa 
myös tehohäviöitä. 

Puoliiohdin tutkimuksen kehi
tyksen ansiosta on kuitenkin on
nistuttu aikaansaamaan ja kehit
tämään transistoreita, jotka syr
jäyt tävät aikaisemmin tavanomai
set putket. Tästä johtuen voidaan 
80 "/o tehosta johtaa muuttajaan. 
Koska mitään esilämmitysaikaa ei 
tarvita on tällainen koje heti to i 
mintavalmis täydellä tehollaan. 
Transistorit toimivat hyvin alhai
silla jännitteillä, niiden elinikä on 
pi tkä eiväUkä ne ole herkkiä me
kaanisille rasituksille. 

On havaittu, että vain 20—40 
k H z väliset väruhtelyt antavat 
parhaan puhdistustehon. Suurem

milla värähtelyil lä voidaan tosin 
väl t tää joskus kiusalliset sivuäänet 
joita esiintyy erikoisesti korkeissa 
äänen voimakkuuksissa, mutta va
litettavasti myös samalla kavitaat-
tio huononee. 

Aikaansaatu ul t raäänivärähtely 
johdetaan äänen antajaan (muut
tajaan). Tämän tehtävänä on 
muuttaa sähköiset värähdykset 
mekaanisiksi ääniaalloiksi. (Samoin 
kuin kuuloäänialueella radion 
kaiutin). (Mikrofoni.) Uusimmat 
ferrit-muuttajat toimivat teholtaan 
90 "/o. 

Tämä muuttaja asennetaan 
useimmissa tapauksissa värähtely-
ammeen pohjaan. Erinäisin mene
telmin voidaan aikaansaada, että 
ammeen pohja väl i t tää muuttajan 
antamat värähte lyt mahdollisen 
pienellä tehohäviöllä edelleen k y l 
pyyn (kalvovaikutus). 

Koska lähetetty ääni edetessään 
käy t t äy tyy taskulampun antaman 
valosäteen tavoin, on parhaan tu-
löksen saavuttamiseksi edullisinta 
muotoilla värähte lykylpy eli tank
k i svlinterimäiseksi. Sylinterissä 
ei voi juuri ensinkään muodostua 
äänen suhteen kuolleita alueita. 
Koska äänipaine tulee alhaalta, ei 
tavanomaista aaltoliikettä synny,, 
vaan pääasiassa pituusaaltoia 
(longitudial-aaltoia), siis kompres-
siooniaaltoja. Tankin pohjan vä
ristessä ul t raäänivärähte lyn tah
dissa syntyy sekunnissa n. 20.000 
kertainen y l i - ja alipaine kylpynes-
teeseen. Tällöin nesteen koossapy-
syvyys joutuu kovalle koetuksel
le. Puhtaissa pelkistetyissä ja kaa-
suttomissa nesteissä on koossapitä
vä voima suurimmillaan. 
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Jos äänen intensiteetti (kuulo-
äänessä = äänen voimakkuus) on 
mitoitettu niin korkeaksi, et tä nes
teen koheesiovoimat voitetaan, 
hajoaa neste. Tällöin syntyy pie
nen pieniä, tyhjiä kuplia, jotka he
t i syntyessään hajoavat ja kehit tä
vä t tällöin painevoimia, jotka ovat 
monta kertaa suurempia kuin ne 
aikaansaava voima. Tällaisen pie
nen mikrökupian hajotessa eivät 
muutaman tuhannen ilmakehän 
paineet ole mikään harvinaisuus. 
Tämän tehon nimi on kavitaattio, 
ja sen voi kuulla sihinänä. 

Kavitaattio pääasiassa mahdol
listaa halutun puhdistustehon. 

Jotta jokaisen nesteen suhteen 
varmasti ylitettäisiin »kavi taat t io-
valli» on aikaansaatava r i i t tävä 
äänenvoimakkuus. Tämä voima i l 
moitetaan wateissa ( V X A ) / c m - . 
Tankin pienen pohjapinta-alan ja 
suhteellisen suuren korkeuden an
siosta aikaansaadaan tehokkaampi, 
keskitetty vaikutus. Sillä kun te
ho jakautuu suurelle pohjapinta-
alalle, ei kavitaattiovallia ehkä 
enää pys ty tä y l i t tämään kaikissa 
nesteissä. Tässä tapauksessa puh-
distusteho perustuu ainoastaan 
vain värisevän k y l v y n ja paikal
laan olevan kohteen sekä nesteen 
turbulenssin rajapinnan hankauk
seen. Jolloin tulos ei ole tyydyt 
tävä. Varman kavitaattion aikaan
saamiseksi on vähintään 0,5—1 
W/cm- teho väl t tämätön. Liian 
suurilla tehoilla taas voi syntyä 
epätoivottuja vaikutuksia. 

Hammastekniikassa on ratkais
tava eräitä erikoisen vaikeita pul
mia. 

Lsim.: Sillan korjauksessa on 

poistettava posliinifasetti ja k i i n -
nityssementti. Tämä voidaan suo
rittaa vaivattomasti muutamissa 
minuuteissa. 

Toisessa tapauksessa on valmis 
silta, jossa hampaat on sementoitu 
ki inni , saatava ehdottomasti puh
taaksi kaikesta khlloituksessa käy 
tetystä pastasta. Tällöin ei kuiten
kaan saa vahingoittaa kiinnitysse-
mentt iä . 

Ko^ka laitteemme ei kuitenkaan 
pysty erottamaan, mitä se mil lo in
k in saa tehdä ja mitä ei, ohjel
moimme sen erilaisilla nesteillä, 
joista jokainen liuottaa vain mää
rä t tyyn kemialliseen ryhmään 
kuuluvia aineita ja jät tää muut 
koskemattomiksi. 

Vertauksena: Kloroformiin, tet-
räklooriin jne. liukenevat vaha ja 
kiilToituspasta, kipsin ja kiinnitys-
sementin pysyessä tuntikausia 
muuttumattomina. 

Suola ja fosforihappoon taas 
liukenevat kipsi ja kiinnitysse-
meniti, mutta kiilloituspasta ja 
vaha eivät. 

Sensijaan että sanotaan »liuke
nee johonkin aineeseen» voidaan 
myös sanoa, että molemmat aineet 
»dispersoltuvat» eli sekoittuvat 
toisiinsa. 

Ul t raäänel lä on voimakas dis-
persoiva vaikutus. On jopa mah
dollista aikaansaada ul t raäänen 
avulla elohopean ja veden välinen 
emulsio. 

Kohdistamalla johonkin ainee
seen ääni erikoisliuottimen ohella 
voidaan liuotusnopeutta suuresti 
tehostaa. Liuottimeen liukenemat-
tomat aineet sitävastoin vaatisivat 
ääret tömän suuren tehon dispersoi-
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tuakseen, joten ne jäävät ennal
leen. 

Lisäksi ilmenee vielä eräs uusi 
vaikutus. Kuten mainitt i in, on 
nesteen kavitaattiovalli sitä kor
keampi, mitä puhtaampaa se on. 
To kastamalla liuoitettava aine oi
keaan nesteeseen, dispergoituu tä
mä (näkyviä epäpuhtauksia) . Täs
sä vaiheessa neste ei enää ole puh
das, nesteen sisäinen koossapitävä 
voima (koheesio) on häir i intynyt 
ja jousto huononee. N ä i n kavitaa-
tiovalli äkkiä kohoaa ja se käyn
nistää tällä kohdalla erittäin voi 
makkaan kavitaattio- tai puhdis-
tusvaikutuksen. 

On olemassa aineita, jotka voi 
makkaasti imevät itseensä ääntä, 
ja toisia, jotka pääs tävät äänen 
vastuksetta lävitseen. 

Peukalosääntönä voidaan sanoa: 
Mitä kovempi aina sitä parempi 
äänen johto. 

Myös ominaispainolla on suuri 
merkityksensä. Tästä johtuen voi 
daan lasiastia, jossa on toista nes
tettä, panna uimaan tankissa ole
vaan nesteeseen ja johtaa ääniaal
lot tankin nesteestä lasissa olevaan 
toiseen nesteeseen, merki tykset tö
män pienin tehohäviöin. Nä ino l 
len kulloinkin tarvittavan nesteen 
vaihtaminen tankkiin on tarpee
tonta. 

Tos sitävastoin käyte tään muo
visia astioita toiselle nesteelle on 
tulos erittäin huono, koska tällöin 
syntyy suuria tehohäviöitä ja jou
dutaan käy t tämään luvattoman 
suurta tehoa. 

Käyt tämäl lä hieman harkintaa, 
voimme ultraäänen avulla sääs
tää monia kallii ta työtunteja. 

Hampaatioman suun 

anatomisen kokonaisuuden säi
lyttäminen SR-Ivotrayn avulla. 

Hammaslääk. H. Schwarzkopf, 
Hannover 

Hampaattoman ihmisen proteet-
tinen hoito on riippuvainen tarkas
ta jäljennöksestä ikenistä ja niiden 
ympäristöalueista sekä menetetty
jen puremisolosuhteiden saattami
sesta ennalleen. Hammas lääkär in 
tehtävänä on toteuttaa potilaan 
toivomukset molemmissa tapauk
sissa. Onnistuminen riippuu rat
kaisevasti siitä, miten huolellisesti 

LdeTlä selostettujen (kipsin, hio-
mapastan ja posliinin poistamista 
proteeseista ja akryylitöistä) lisäk
si voidaan suola- ja rikkihapolla 
kätevästi poistaa metallivaluista 
valumassa ja kul ta työt tulevat sa
malla kirkkaita. Happokeittoa ei 
enää tarvitse suorittaa. 

Posliini/kultatekniikassa voi
daan virhepolton sattuessa n. 5— 
10 minuutissa poistaa kaikki pos
l i in i , mikä muuten vaatisi vaikea
ta ja aikaavievää, sekä usein k i in
nitykset tärvelevää hiomista, tai 
sitten pitkäaikaista liotusta. 

Koska ul t raääni osoittaa par
haat ominaisuutensa erikoisesti -sie
nissä tai vaikeasti käsillepäästävis-
sä kohteissa, ovat akryylitöissä 
vä l t t ämät tömät kiinnitykset (pal
lot tai langat) erikoisen kiitollinen 
käyt töalue valumassan ja k i i l l o i -
tuspastan poistamiseksi. K. N. 
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ja tunnontarkasti työtä jatketaan 
laboratoriossa. 

Proteettisen huollon ainoana 
probleemana ei kuitenkaan ole 
moitteeton jäljennös, vaan mene
tetyn keskusökklusion uudelleen 
saavuttaminen proteeseissa. Tämä 
hankala seikka ei tähän asti ole 
tuottanut tuloksia ilman hammas
lääkärin ja teknikon läheistä ja 
keskitettyä yhteistyötä. Kun ham
maslääkäri ottaa erikseen iäijen-
nökset ylä- ja alaleuasta, on tekni
kolla käytettävissä kaksi erillistä 
osaa suun kokonaisuudesta. Va l 
mistamalla kaaviot vahavalleineen 
teknikko yr i t tää parhaan kykynsä 
mukaan noin suurin piirtein tehdä 
vall i t sellaisiksi, kun hän luulee 
okkluusion olevan. Lnempää ei 
hammasteknikko voinut tähän asti 
auttaa hammaslääkäriä tässä suh
teessa. 

SR-Ivotray -menetelmän avulla 
hammaslääkäri l lä on mahdollisuus 
säilyttää suuontelon anatomis-fy-
siologinen kokonaisuus sellaisena 
kuin se on potilaan suussa ja lähet
tää koko tämä kokonaisuus edel
leen lahoratorioon jatkotoimenpi
teitä varten. Tällä menetelmällä 
saadun työmallin ansiosta tekni
kolla on suuri apu tarjottavanaan 
lääkärille oikeiden olosuhteiden 
luomisessa. SR-Ivotray-menetelmä 
avaa aivan uudet mahdollisuudet 
ennen kaikkea kokopurentata-
pauksissa. 

Hammas lääkär in eduista tällä 
menetelmällä työskenneltäessä mai
nittakoon: 

1. Vaivaton jäljennöksenotto 
koko hampaattomasta suusta yh
dellä työvaiheella. 

2. Jäljennöksenotto tapahtuu l i 
haksiston ollessa täysin lepotilassa 
ja suun ollessa suljettuna. 

3. Samanaikaisesti oikean pu
rennan määrit teleminen lepotilassa. 

Ldellämainittujen kolmen koh
dan selventämiseksi esitettäköön 
kaksi kaavamaista kuvaa SR-Ivo
tray iäljennöksenottolaitteesta. — 
Laitteessa voidaan siirtää potilaan 
purentaolosuhteita vastaavalla ta
valla toista osaasagittaalisuuntaan. 
Tällöin voi laitetta säätää kussa
kin tapauksessa tarvittavalla ta
valla toista osaasagittaalisuuntaan. 

Kuvassa 1 näemme laitteen suus
sa normaalipurentaa vastaavalla 
tavalla säädet tynä. Keksintö pe
rustuu siihen, että jäljennös on 
mahdollista ottaa suun ollessa 
ki inni ja jolloin kieli (3 ja 4) sa
moin kuin huulet (5 ja 6) ovat 
luonnollisessa lepotilassaan. 1 ham
paaton yläleuka, 2 hampaaton ala
leuka. Kun laite on täyte t ty jäl-

K u v a 1. 
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jennösmateriaalilla (alginaatilla) ja 
asetettu suuhun, potilaalla on mah
dollista sulkea suu siihen asti kun
nes alaleuka on luonnollisessa le
poasennossaan. Potilas pystyy ko
ko ajan säätelemään kielensä ja 
huuliensa avulla jäljennöksenottoa, 
kunnes purenta on oikein. Kuva 2 
esittää niinikään kaavamaisesti eri 
säätömahdollisuudet asennosta N 

(normaalipurenta) asentoon R (ret-
ruusio) ja asentoon V (protruusio). 
Kun laite on säädetty ennen var
sinaista jäljennöksenottoa, ei poti
las enää voi jäljennösvaiheen aika
na työntää alaleukaa väärään asen
toon. Kuvassa 3 näemme laitteen 
sivulta päin katsottuna, säädetty 
tässä tapauksessa takapurentaa 
varten. 

K u v a 2. 

K u v a 3. 
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Jatkuu seur no.ssa 

Jatkokurssien työnäytteet 

Koska on tullut pyyntöjä , että 
annettaisiin tietoja erikoishammas
teknikkoja varten järjestettyjen 
jatkokurssien työnäytevaat imuk-
sista, joiden perusteella valitaan 
jatkokursseille osanottajat, on pai
kallaan niitä tässä selostaa. Työ
näytteiden järjestämiseen pää ty i 
toimikunta sen johdosta, ettei myö
hemmässä vaiheessa, se on harjoi
tustöiden tultua suoritetuksi, tulisi 
yllätyksiä keskeyttämisestä ja siten 
kurssi joutuisi toimimaan vajaalu
kuisena loppuajan. Onhan selvää, 
että muuttuneet työolosuhteet vai
kuttavat myöskin tuloksiin ja ellei 
kaikki in yksityiskohtiin kiinnitetä 
tarpeeksi huomiota, voi lopputulos 
olla y l lä t tävä . Totutuissa olosuh
teissa ei esiinny vaikeuksia, mutta 

O l e J k o u n o h t a n u t s u o r i t t a a 

. . . jäsen ja avustuskassan maksut! 

sen sijaan vieras paikka voi olla 
hyvinkin ratkaiseva.. Toinen seik
ka, joka on myöskin huomioitava, 
on henkisen tasapainon säilyttämi
nen. Työthän ei ole vaikeita, ne 
ovat jokapäiväistä ammat t i työ tä , 
jota yleensä omissa oloissa tehdään 
rutiiniluontoisena. Sen sijaan on 
huomioitava, että se mikä kelpaa 
omassa työpiirissä ei ehkä kelpaa
kaan vaativammassa kohteessa. 
Tähän voi olla osatekijänä toisen
laiset vaatimukset ja hyvinkin pie
net yksityiskohdat. Työnäytteissä 
suoritetaan kokopurennan asettelu 
vahausasteelle, joka voi olla nor
maali-, risti- tai sekapurenta, jo
ten näin ollen on oltava selvillä 
erilaisten tapausten asetteluteknii-
kasta ky tke t tynä Dentatus art iku-
laattorin toimintasysteemiin. Tä 
män lisäksi tulee tehtäväksi hen
kilökohtaiset jäljennöslusikat ja 
kaaviot. 

Tämä tuntuu ensisilmäyksellä 
hyvinkin yksinkertaiselta, mutta 
kun ottaa huomioon huolellisuu
den, tarkoituksenmukaisuuden ja 
artikuloinnin, silloin tuleekin esil
le määrät ty jä miinuksia. Kaavioi
den pohjalevyt eivät istu tukevas
ti malli l la vaan keikkuvat, jonka 
aiheuttaa se, että levyä ei ole tar
peeksi lämmitet ty ja painettu t i i 
viisti kipsimallia vastaan. Sehän 
on tärkeätä kaavion Istumiselle ja 
myöskin koko työlle sen eri vai
heissa. Vahavallit tasapaksut, si
lotettu ia huolitellun näköinen, 
sekä reunat pyöreät . Henki lökoh
taisissa lusikoissa sama juttu, reu
nat pyöreät , istuvaisuus hyvä, si-
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lotellun ia siistin näköinen sekä 
kiinnikevarsi nähtävänä oievan 
maiiin mukainen ia symetrisesti 
tehty. Itse kokopurennan asette
in edellyttää oikeata kipsaustapaa 
artikulaattoriin, oikeata asettelua 
niin, että se »pelaa» eli artikuloi 
sivupurennoissa työ- ja tasapaino-
puolella sekä eteenpuremisessa 
(presentraalipurennassa). Kun vielä 
vahaus on huolella tehty viimeis
tä silausta myöten, on kaikki hy
vin . 

Tekoaikaa on ollut kolmena päi
vänä ä 5 tuntia ia siinä ajassa k y l 
lä ehtii, kun asiat ottaa rauhalli
sesti, hermottomasti ja suunnitel
mallisesti. Teoreettista puolta ei 
ole. Jatkokurssin aikana luetaan 
aikaisemmin ilmoitettuja kirjoja 
ja sivuja Ihmisen anatomiasta. Fy
siologiasta ja Yleisestä biologiasta, 
sekä Hammastekniikan Käsikirjas
ta, mikä koskee materiaalioppia, 
mekaniikkaa ja protetiikkaa. — 
Eduksi on lukea näitä etukäteen, 
joka helpottaa tunneilla seuraa
mista, ja muista aineista omat 
muistiinpanot ovat ratkaisevia. 
Tatkokurssien tarkoituksena on, 
että sen läpikäyneet taitavat työn
sä ja tuntevat alansa sekä, että 
erikoishammasteknikkojen käsistä 
lähtee todella hyvää ja käyt tökel
poista työtä ja tämä edellyttää, 
että myöskin kurssilla on oltava 
huolellinen ja tarkka, sillä sitä 
kurssilaiselta vaaditaan ja se takaa 
myöskin hyvän lopputuloksen. 

M. Elomaa 

Hammaslääkärit hakoteillä hammas-

teknikkoalan hallitsemispyrkimyksissään 

Näin toteaa eräs hammasteknik
kojen erikoiskursseille pyrkivä 
alan ammattimies ja jatkaa: »Mi
kä on Findent?» Se on jälleen eräs 
niistä monista alkavista y r i t yk 
sistä, joita on hammaslääkär ikun-
nan taholta perustettu viime vuo
sikymmenien varrella hammastek-
nikkoalan määräämisvallan saa
vuttamiseksi. On ihmeteltävää, 
etteivät Suomen hammaslääkäri t 
ala vanhoillisuudessaan jo uskoa, 
että hammasteknikkojen ammatti
kunta meidänkin maassamme on ja 
tulee olemaan lailla suojattu, lää
kintöhalli tuksen valvonnan alaise
na toimiva itsenäinen ammattikun
ta, jolla on omat liittonsa ja kou
lutuksensa ja johon valtio uhraa 
melkoisesti varoja. Turha on tä tä 
kehitystä vastustaa (vrt . optikko
jen ammattikunta). Puhutaan 
maassamme vallitsevasta hammas-
lääkäripulasta. Sen vuoksi onkin 
ristiriitaista hammaslääkäreiden 
tavoittelu toisen ammattikunnan 
hallitsemisesta, kun esim. ham
masteknikkojen järjestämien näyt
telyiden yhteydessä on annettu 
tunnustus korkeasta alan ammat
titaidosta ja kun alalla on myön
netty olevan kehityskykyistä y r i t -
täjävoimaa. Erehdys on lisäksi 
kuvitella, että hammasteknikkoien 
ryöhuoneet olisivat jonkmlaisia 
kultakaivoksia. Suomessa ovat la
boratorioiden perimät hinnat niin 
alhaisia, ettei niitä voida lähimain
kaan verrata muiden hyvinvoint i 
valtioiden vastaaviin hintoihin. 
Esimerkkinä mainittakoon, että la-
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boratorio veloittaa kokopurennas-
ta — hammaslaadusta riippuen — 
hammaslääkäriä n. 200 markan 
vaiheilla. Osittain ovat maassam
me myöskin hammaslääkäreiden 
potilailta veloittamat hinnat niin 
alhaisia, että esim. Amerikassa saa 
hammasteknikko lääkäri l tä hyväs
tä kokopurennasta sen hinnan, 
minkä meillä jotkut lääkäri t ve
loittavat potilaaltaan. 

Edellä mainittu Findent on muu
taman hammasteknikkoalan inspi
roiman hammaslääkärin yritys. 
Tämä ryhmä toivoo voivansa jär
jestää kautta koko maan ulottu
van rengastuksen hyötyäkseen tä
ten sekä ammatti veljiensä että 
hammasteknikkoien kustannuksel
la. Haave lienee kuitenkin jo 
kuolleena syntynyt. N ä i n voidaan 
hyvin päätellä vilkaisemalla hei
dän julkaisemansa »avajaisvihko-
sen» kansilehteä, jossa esitellään 
Suomen kartaa reneastuspisteineen 
ia toiseUa kansilehdel 'ä toimitus
kunta, johon kuuluu hammaslää-
käreitä ia vain yksi hammastek
nikko. Viimeksi mainittu on erään 
Findent- lääkärin veli ia siitä eri
koinen hammasteknikko, että hän 
aikanaan kuului hammasteknikko-
järjestön johtohenkilöihin, mutta 
hyötvtarkoituksessa käänsi kelk
kansa omaa ammattijärjestöänsä 
vastaan. Tämä samainen henkilö 
on yr i t tänyt saada ja saanutkin 
joitakin herkkäuskoisia ammatti
miehiä kään tämään kaapunsa tä
hän tuulen suuntaan lupaillen hy
vää tulevaisuutta. Valitettavasti ei 
näiden ammattimiesten vaisto ole 
sanonut, että se penni, minkä he 
itseltään hammaslääkäreil le venyt

tävät , tulee yhä soikeammaksi hei
dän ryhtyessään työskentelemään 
hammaslääkäreiden järjestelyjen 
alaisina. Alallamme eivät auta hei
dän viimeisissä ilmoituksissaan ole
vat iskulauseet: »Rationalisoinnil
la ja muilla iärjestelyillä pystym
me pi tämään hinnat alhaisina.» — 
Tällaisella erikoisalalla ei rationa
lisointi vielä käy eikä sekään, että 
»rationalisoijat» y r i t t ävä t järjes
tää alaisilleen jonkinlaisen urakka-
tai kappalepalkkaiärjestelmän, jo
ka jo 50 vuotta sitten katsottiin 
alan kehitystä haittaavaksi ja am
mattia alentavaksi. — Osa mu
kaan lähteneistä hammasteknikois
ta on tämän Findent-yrityksen 
kuitenkin jo jä t tänyt . 

Hammasteknikkoien itsenäisty
mistä estäviä toimia on hammas
lääkäreiden taholta järjestelty vuo
sien varrella jo useita. Kun maam
me hammasteknikot tunsivat itsen
sä aikoinaan perin orvoiksi to i 
miessaan jär jestäytymättömänä 
ammattikuntana ilman ammattila
kia, perustivat he ammattiliiton 
alansa asioitten kohentamiseksi. 
Myöhemmin he saivat ammatin 
harjoittamista koskevan lakinsa-
kin . Tämä ei ollut lääkärikunnalle 
mieleen. Valtiolta varoja hankit
tuaan perustivat hammaslääkär i t 
silloisen hammasteknikkokoulun, 
josta p i t i valmistua kilpail i japolvi 
hammasteknikkojen kurissa pi tä
miseksi. Kun yritys ei onnistunut, 
lopetettiin koulu, josta muodostet
ti in sitten Hammaslääkäre iden 
Keskuslaboratorio. N i m i jo i lmai
see, miten hammaslääkär i t aikoi
vat tuonkin toimintansa avulla 
hallita hammasteknillistä alaa 
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maassamme. He perustivat jo k i in 
topisteitä maaseudullekin, mitkä 
nyttemmin ovat jo aikakirjoista 
hävinneet. Alkamisilmoituksissa 
kuuluivat iskulauseet silloinkin: 
»Meillä ei ole varaa lainata tulta 
naapurista. Hinnat alennamme he
t i 10 Vo.» Kun mainittu suunnitel
ma ei osoittautunutkaan niin on
nistuneeksi, kuin mitä ol i toivottu, 
l i i t t y i yritys jäseneksi hammastek-
nillisen alan laboratorion pitäjien 
järjestöön noudattaen toiminnas
saan pi tkän aikaa sen sääntöjä. 
N y t se jälleen yr i t tää Hammas lää 
kärien omistaman hammasalan 
tarvikeliikkeen ostoetujen avulla 
polkea hammasteknillisen alan hin
toja. Maini t tu l i i t to perusti myös 
eräänlaisen hammasproteesiklini-
kan, josta lähetetään työt muuta
mille suosikkilaboratorioille. Tä tä
kin yri tystä on ilmoitettu laajen-
nettaavaksi käsi t tämään koko val
takunta ja hintakilpailun avulla 
aiotaan ne hammasteknikot, jotka 
yr i t tävä t ottaa yhteyt tä suoraan 
potilaisiin, pi tää sivussa. N y k y ä ä n 
on myöskin Yliopiston Hammas-
klinikalla käynnissä jonkinlainen 
»aivopesu». Siellä lopetettiin tek
nillinen työosasto ja kandidaattien 
hammasteknilliset harjoitustyöt lä
hetetään määrätyi l le suosikkilabo
ratorioille. N ä i n ollen on nouse
valla hammastdknikkopolvella vai
keuksia päästä yhteistyökosketuk-
seen valmistavan hammaslääkär i -
kunnan kanssa. Valtion omista
massa laitoksessa ei näin tapahtui
si, jos hammasteknikkoalan järjes
töt olisivat asian suhteen vähänkin 
pontevampia. 

»Kursseille pyrkijä» 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n 
Avustuskassan toimintakertomus 

vuodelta 1966 

Avustuskassa on toiminut 16 
vuotta ja kulunut vuosi on ollut 
ennätyksellinen maksettuihin avus
tuksiin nähden. Kerran aikaisem
min on tilinpäätös osoittanut al i 
jäämää kuten nyt, mutta silloin 
avustukset jäivät alle viimevuoti
sen määrän . 

Pöytäkirjoista kootut asiatiedot 
ovat toimintakaudelta seuraavat: 
Hallitus 

Varsinaiset jäsenet: 
Mauno Elomaa, puheenjohtaja 
Erkki Lappi, varapuh.johtaja, 
I lmar i Waarala, avustuskassan 

hoitaja 
Erkki Olavi Vuori , sihteeri 
Sakari Kuukkanen, varajäsen 

Kokoukset 
Avustuskassan varsinainen ko

kous pidettiin tammikuun 29 päi
vänä 1966 Helsingissä. Kokouk
sessa oli läsnä 11 jäsentä. Hallitus 
on kokoontunut 5 kertaa ja pöytä
kirjoissa on 52 pykälää . 
Tilintarkastajat 

Erikoishammasteknikko Jauko 
Waire Suomen Hammasteknikko
jen Liitosta ja ekonomi R. Helien 
ulkopuolisena asiantuntijana ovat 
suorittaneet kassan tilien tarkas
tuksen ja antaneet siitä oman eril
lisen lausunnon. 
Jäsenistö 

Kuluneen toimintakauden lopus
sa oli kassan jäsenmäärä 161 hen
kilöä, joista A 1-luokkaan kuulu
via 57, A 2-luokkaan kuuluvia 15, 
B 1-luokkaan kuuluvia 61, B 2-
luokkaan kuuluvia 18. 
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Hautausavustuksen osalta kuu
luvia on 10. 

Luokkiin A I ja A 2 kuuluvat 
toisen palveluksessa olevat ja 
luokkiin B 1 ja B 2 työhuoneen 
omistavat herikilöt. 

Kassaan on l i i t tyny t uusia jäse
niä 2, eronneita on 3 ja kuollei
ta 3. 

Jäsenmaksut on peritty varsi
naisen kokouksen päätöksen mu
kaan kerran vuodessa postisiirtoti
l in välityksellä. Jäsenmaksuja on 
kertynyt mk 2.616:76. 

Avustukset 
Avustusmaksuja on suoritettu 

sairausavustuksina mk 2.721:— ja 
hautausavustuksina mk 1.800:— 
eli yhteensä mk 4.521:—. Korvat
tuja sairauspäiviä on ollut 615. 

Talous 
Kassan taloudellinen asema ja 

tilikauden tulos selviävät liitteenä 
olevista taseista. Tilinpäätöksen 
osottama alijäämä mk 1.389:24 
ehdotetaan peitettäväksi sääntöjen 
perusteella lisäavustusrahaston va
roista. 

Lisäksi hallitus ehdottaa sään
töjen 21 §:n mukaisesti lisäavus
tusrahaston varoista erotettavaksi 
mk 1.000:— vuoden 1967 ylimää
räisiä avustuksia varten, joista 
sääntöjen 17 §:n mukaan voivat 
kaikki sairausavustuksen tarpeessa 
olevat päästä osallisiksi. 

Avustuskassa on iälleen saanut 
Ov Dentaldepot Ab:lta mk 150:— 
lahioituksen. 

Rahastot 
Avustuskassan rahastot ovat 

edellä mainitun siirtoehdotuksen 
jälkeen seuraavat: 

HUUMORIN PILKETTÄ 
Sanotaan, että nauru pidentää 

ikää. Sen johdosta onkin paikal
laan silloin tällöin julkaista huu
morin puoltakin ja kun aloite on 
tehty, niin jatketaan. Lähet täkää
pä oma-aloitteisia juttuja t ämän 
lehden toimitukselle; osoite siv. 2. 

Tässä eräs lähetys: 
Eräänä pä ivänä tapasi kaksi 

hammasteknikkoa toisensa, jolloin 
toinen kysyi : 

— Oletko kuullut, että Kul ta
possukerho on muuttanut nimen
sä? 

— En. Mikäs se nyt on? 
— Mac Finn. 

" H A M M A S T E K N I K K O " -lehden 
seuraava numero ilmestyy kesä
kuun puolessa välissä. Tähän nu
meroon aiottu aineisto pitää olla 
toimituksessa toukokuun 20 p:ään 
mennessä. T o i m i t u s 

TYÖVOIMAA TARVITSEVAT 
J A TYÖPAIKKAA VAILLA 
OLEVAT. TIEDOITTAKAA SII
TÄ SUOMEN HAMMASTEK
NIKKOJEN LIITOLLE. Os. on 
Arkadiankatu 14 B 30, 
Helsinki. 

vararahasto . . . . mk 2.500:— 
lisäavustusrah. . . mk 16.916:30 

mk 19.416:30 

Helsingissä, tammik. 28 p. 1967. 
Suomen Hammasteknikkojen 

Liitto r.y:n Avustuskassa 
Hallitus: 

Mauno Elomaa Erkki Lappi 
puheenjohtaja varapuh.joht. 

Ilmari Waarala E. O. Vuori 
Avust.kass.hoit. sihteeri 
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U R H E I L U A 

H A M M A S M A L . T A K I L P A I L U 
pidetään keilahallissa Ruusulan-
katu 3, Helsingissä, 29. 4. 1967 
alkaen klo 15,30. 6 sarjaa. I lmot-
tautumiset hra Markkulalle Ham
mas Oy, Kalevankatu 3, Helsin
k i 10. Puh. 643 636. 

K E I L A I L U A 
Syksyn kotirata-ottelu 

1. E. Miettinen, Kuopio 834 p. 
2. O. Männistö, Turku 773 p. 
3. K . Enqvist, Helsinki 752 p. 
4. L . Ajanto, Helsinki 743 p. 
5. V. Koistinen, Varkaus 737 p. 
6. A. Lehtonen, Turku 720 p. 
7. K . Tirkkonen, Varkaus 718 p. 
8. A . Sähisten, Turku 716 p. 
9. K . Tiainen, Helsinki 701 p. 

10. N . Bang, Helsinki 693 p. 
11. V. Rahkonen, Kuopio 691 p. 
12. I . Seitamo, Kuopio 676 p. 
13. R. Lil javirta, Kuopio 661 p. 
14. T. Mäkinen, Helsinki 658 p. 
15. P. Alho, Helsinki 657 p. 
16. T. Rusanen, Helsinki 644 p. 
17. R. Alho, Helsinki 638 p. 
18. P. Erlansson, Helsinki 618 p. 
19. T. Paukku, Kuopio 591 p. 
20. i . Reunamo, Turku 550 p. 
21. G. Levander, Helsinki 548 p. 

H I I H T O K I L P A I L U T 
Tampereelta 12. 2. 1967 

Yleinen sar ja 
1. I lkka Kalevi, Hi l inna 31.52 
2. Antikainen, P., Kuopio 33.55 
3. Päivinen, Jorma,Kuopio 35.29 
4. Vainionpää, T., V:koski 39.38 
5. Kasteli, Eino, T:re 39.51 
6. Kakkonen, I lkka , T:re 40.25 
7. Packalen, R., V:koski 40.33 

8. Mäkelä, Mauno, T:re 42.14 
9. Halme, Jorma, Vrkoskl 42.32 

10. Airola, Risto, T:re 45.59 
11. Laine, Markku, V:koSki 48.29 

Ikämiessarja 
1. Rajamäki , Jussi, T:re 

hyvitys 10 »/o 30.17 
2. Rikkonen, M . , V:koski 

hyvitys — 42.45 
3. Riikonen, Osmo, T:re 

hyvitys — 42.47 
4. Ahola, Mikko , T:re 

hyvitys 6 «/o 44.26 
5. Virtanen, E., H : k i 

hyvitys 3 »/o 44.28 
6. Stigell, H . , H : k i 

hyvitys 70 /0 46.25 
7. I l lman, K. , H : k i 

hyvitys 7 »/o 48.44 
8. Salonen, Kalle, T:re 

hyvitys 3 "/o 51.24 

Yli-ikämies-sarja 
1. Hertola, An t t i , H : k i 39.27 

Naisten sarja 
1. Mikkelä, Hellevi, H : k i 23.05 
2. Jalonen, Hanna, H : k i 25.03 

Joukkuekilpailu (3 miestä) 
1. Rikkosen lab., V:koski 

122 min. 43 sek. 
2. Kastellin lab., T:re 

127 min. 32 sek. 
Haluamme kiit tää kaikkia osan

ottajia. Lisäksi kii tämme Sarodent 
Oy : t ä makkara- ja virvoketarjoi-
lusta kilpailupaikalla, sekä Ham-
masväline Oy : t ä yli-ikämies-sar-
iaan lahjoittamastaan kiertopal
kinnosta. 

Toivotamme kaikki tervetul
leeksi ensi kesänä Tampereelle ke-
säurheilupäiville. 

Tampereen Seudun Hammas
teknikkojen Seura 
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V I T A 
HAHHASKAAPPI 
2 4 E R I K O I S T A R J O T I N T A 

S o p i i : 1 1 2 3 2 kp l 
E T U H A M M A S T A 

Tammiviiluinen pinta 
Korkeus = 1 1 0 cm 
Leveys = 4 6 cm 
Syvyys = 3 9 cm 

VEIKKO AUER 
Puh. 14213 

Vuorikatu 22 A 
Helsinki 10 

Hammaskultaa 
L E V Y Ä L A N K A A V A L U A 

esterback O y 
( N W ) 

Helsinki 10, Eerikinkatu 7, puli. 64 12 34 



ZAHNFABRIK 
WILDE 
W I E S B A D E N 

planusil 

SPE2IAI AimCXPASTC 

Wilde K & B keitettävä silta-
materiaali 

Wilde Wilsin kylmäpolym. 
siltamaterioali 

Wilde iäliennöslusikka-acryyli 

Wilde Planusil jäljennöspasta 

Wilde Silicon eristysaine 

Sirius Rex acryylihampaat 
Planuform Super posliinitaka-
hampaat 

Wilde Anticoll tappien eristys-
aine 

Wilde Antivvax vahanpoistaja 
y.m. 

Yksinmyynti Suomessa 

HASA OY 
Hammas- ja Sairostorvike 
Unioninkatu 24 
Helsinki 13 

30 1 

Avain 
estetiikkaan 
BIODENT-värlastelkko on 
luotettava esteettisesti onnistuneen 
proteesin perusta. 
BIODENT-väreistä löydätte aina 
etsimänne. 
Asteikko on käytänöllisesti katsoen 
täydellinen - sen kopioiminen ei 
ole koskaan onnistunut. 

BIODENT-asteikko 
on hammaslääkärin avain täydelliseen 
protetiikkaan, joka ulottuu 
kokoproteesista posliini-inlayhin. 

Biodent 
Biocross 
Suomessa: 

Oy Dentaldepot ab 



BIODENT- Estetiikkaa metallitöissä 

Kaksi uutta materiaalia täydentää 
monipuolista Biodent-ojtielmaa Herador 
kullan päällepoltto ja Biodent K + B 
Kruunu- ja siltamateriaaii. 

Molempien aineiden väritys ja 
kerrostustekniikka vastaa Biodent-
väriasteikon värejä. Molemmilla aikaan 
saadaan elävät Blodent-värit ja näin 
ollen kruunu- ja siltatyönne ovat , 
esteettisesti täydellisiä. 

B i o d e n t 
K+B 

Kunststoff 

Biodent K+B 
kruunu- ja 
siltamateriaaii 
Kruunujen ja siltojen sekä fasettien 
valmistukseen. Valkofluorlsoiva. 

BIODENT-väriasteikon avulla pystytään 
ratkaisemaan uusia tehtäviä. Siksi 
Euroopan suosituin väriasteikko on 
hammaslääkärille käyttökelpoisempi, 
kuin koskaan aikaisemmin. 

Blodent/Herador 
kultakeramiikka 

Polttamalla posliinia kullan päälle 
kruunuihin ja siltoihin. Valkofluorlsoiva. 

Suomessa 
OY DENTALDEPOT AB 

DE TREY 

S R - P Y R O P L A S T 
jaclcet- ja ikicunalcruunut, sillanosat ja iniayt 

Ivoclar-tehtaan uusi materiaali sivellään suoraan mal
lin päälle ilman vahaanmuotoilua ja kipsiin upotusta. 
Kovetetaan Pyro Convector-kuumailmapuhaltimessa 

Yllä kuvattu 1 4 hampaan silta on valmis
tettu Suomessa SR-Pyroplast-menetelmällä 

YKSINMYYNTI : pjjjjj H A M M A S V Ä L I N E O Y 

H E L S I N K I 10 
K E S K U S K . 8 
P U H . 12 623 

TURKU 
A U R A K A T U 8 
P U H . 27 921 



Nivelankkuri 
irroitettaviin osaproteeseihin. 
H. Dalia Bona-järjestelmä 

Myyjä ja 
teknillinen 
neuvonantaja 
Suomessa 

O Y D E N T A L D E P O T A B 

Täyttäkää kuponki 
ja postittakaa se 
osoitteella: 
Oy Dentaldepot Ab , 
Eteläranta 2, 
Helsinki 13 

Lähettäkää minulle D A L B O 667 saksankielinen 
esittelylehtinen 

Nimi 
Ammatti 

Osoite 

Dental-Alloys 
2501 Biel-Blenne (Sveitsi) 

Helsinki 1967, K i r japa ino O y Verso i 




