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Arvoisat 
Hammasteknikot! 
Lähes 30 vuoden hjrvä yhteistyö kanssanne on paras 

takuu korkealaatuisten HAMPAIDEN ja laboratorio

tarvikkeiden tärkeydestä. 

NIITÄ SAATTE MEILTÄ 

H A M M A S O Y 
Helsinki, Kalevankatu 3. 

Puh. 21 433, 22 009, 39 630. 

M O I D A N O 
kipsia 

rakennetaan aina 

varmalle pohjalle. 
Nopeasti kovettuvana voidaan sitä 
käsitellä jo tunnin kuluttua, jolloin se 
on kovempaa kuin mormorisementti. 

Moldonoo k ä y t e t ä ä n yleisesti 
teknillisissä töissä. 

Sen Brinell -kovuus on kolminkertai
nen e i k ä se kutistu kokoon niin kuin 

mormorisementti. 

(bayer) » ^ a | ^ « L e v e r k u s e n 

E D U S T A J A S U O M E S S A 
ibieir̂ ieifL 

ET. RANTA 4. HKI PUH 12521 
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U U T U U K S I A : 
# FARO-TEKNILLINEN KÄSIKAPPALE 

jonka eri t tä in tehokas ja yksinkertainen lukitus toimii J O U S E N JA 
E P Ä K E S K O V I V U N avulla. Kevytmetallinen kuori tekee sen kevyeksi. 

# SIMPLON-PROTEESIAINE 
joka E I K A I P A A KEITTÄMISTÄ, mutta k y l l ä k i n puristusta. Täten 
pääs tään suurempaan tarkkuuteen, koska ei synny jänni tys t i lo ja 
massan jäädes sä täys in l i ikkumattomaksi. 

# DIAMANT BOART-TIMANTTIKEHRÄT ja LAIKAT 
ovat si itä erikoisia, että timanttihiukkaset j a metalli muodostavat 
Y H T E N A I . S E N S E O K S E N . T ä l l ö i n KÄYTTÖIKÄ P I T E N E E MONIN
K E R T A I S E K S I . N ä m ä »timantit» leikkaavat leikiten esim. K O V A -
M E T A L L E J A , mutia ei p e h m e i t ä kudoksia, esim. kättä, jos sattuisi 
» l ipsahtamaan» . 

S l ' O S I T T E L E M M E ; 

# SIMPLEX SIMPLIFIED-KORJAUSAKRYYLIÄ 
Hinta alentunut. Värit; vaal.pun. ja kirkas. 

# WAS-X-POHJUSTlJSTAHNAA 

# VISCOFORM PINNEKAAVIOITA vahasta. 

T U L O S S A : 

# RIIPPL HIOMAMOOTTOREITA Sveitsistä 

# PUTSAUSMOOTTOREITA Englannista 

Pienin kustannuksin — S U U R E E N T E H O O N 

OY. HAMMAS- JA S A I R A S T A R V I K E 
Puh. 665757 . Unioninkatu 24 . Helsinki 

H A M M A S V A L I K O I M A N R U N S A U S 
auttaa Teitä, arvoisat Hammasteknikot, 

selviytymään menestyksellä vaikeistakin »tapauksista» 

Lähetämme kernaasti valikoitavaksi seuraavia 

VALIOHAMPAITA: 

# VACUDENT-vakuumissa (ilmatyhjiössä) poltettuja etu- ja 
takahampaita 

9 COURTIN-muovihampaita, joiden aincliijuus ja -kestävyys 
täyttää korkeimmatkin vaatimukset 

# VITA LUMIN-etu- ja takahampaita 

# SELECTA-YKSILÖLLISIÄ etuhampaita esim. tupakoitsi
joille sopivia, joita myymme myös KAPPALEITTAIN 

% TRURAY-etu- ja takahampaita, jotka laatuunsa nähden 
ovat ainutlaatuisen halpoja 

9 MAGNEETTI-hampaita, erikoisesti mataliin ienvallita-
pauksiin sopivia 

Sovellamme kaikkiin hampaisiin 

VAIHTO- ja MÄÄRÄALENNUSJÄRJESTELMÄÄMME 

Pienin kustannuksin — PARHAASEEN TULOKSEEN 

OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE 
Puli . 665757 . Unioninlvatu 24 . Helsinki 



Suorittaessanne korjauksia voitte luottaa 

S I M P L I F I E D 
kylmänä käytettävään akryli-korjausaineeseen. 

.lo viiden vuoden aikana on nimi Simpiex merkinnyt luotettavuutta 
kylmänä käytettävien akryli-korjausaineiden alalla. Sen avulla voi 
hammasleknikko suhteelli.sen vähillä kustannuksilla korjata rikkou-
luneen proteesin tai liittää siihen uuden osan. Simplex'iä käytettäessä 
säästyy lahoraloriossa suunnaton määrä luiileja, sillä se ei kaipaa 
kyvetin käyttämistä, painetta tai pintakuumennusta. Tämä aine on 

vertaansa vailla lujuutensa, värin
sä ja koko vahvuutensa vuoksi, 
samalla knn sen ja muitten akryli-
aineitten välillä vallitseva yhtymi
nen toisiinsa supistaa minimimää
rään kysymykseen tulevat esityöt. 
Simplex'iä. jota on väriltään ruu
sunpunaisia, kuultavaa ja ruskeaa 
ja joka on jtakattii näyte- ja labo
ratorio pakkauksiin, myy hammas-
tarvikeliikkeet. 
Kirjallisniilla ja näytteitä lähete
tään pyydettäessä. 
Valmistaa Ihiglannissa: 

DENTAL FILLINGS LIMITED, LONDON, N. 16. 
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Jäsenet: E. O. Vuori, Atso Kari ja Niilo Kostiainen 
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A J A T T E L E M I S E N AIHETTA 
Amniattikiintaniiiie on monessa suhteessa erikoista, Tämä tulee 

mieleen monta kertaa kun joku uudistus tai parannus on aikaan 
saatu. Onhan tunnettua, että hammasteknillisen alan työtahti on lu
jaa. Jokainen painaa töitä niska ja selkä vääränä aamusta iltaan ja 
usein vieläpä yölläkin. Tästähän ei määrätyllä ryhmällä ole mitään 
vastaan sanomista, sehän tietää vain pussin paisumista. Ei ajatella
kaan kuinka rasittavaa työ on, silloin kun sitä on paljon ja määrii-
aika annettu valmislumiseeii nähden. Vuosikymmenet ovat vierineet 
ja samaa yltiöpäisiä tahtia on jatkunut. Ompa sellaisia alati tyyty
mättömiä, joka kulkee kädet selän lakana ja sun vaahdossa saar
naa ja vaikertaa vaikeuksiaan, jotka todellisuudessa ovat tuulesta 
temmattuja. Työntekijällä ei saa olla mitään oikeuksia, sen pitää 
niska limassa tehdä »herransa»» töitä ajattelematta mitään paran
nuksia. Eräillä paikkakunnilla on jo aikaisemmin pohditin paran
nuksia ja niitä hyvällä menestyksellä toteutettu. Oli mikä ala hyvän
sä, niin kaikilla aloilla on lyhyen kesän ajaksi pyritty siihen, että 
kesällä olisi työaikaa helpotettava ja sitä tietä anneltava hiukan 
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enemmän vapaa-aikaa. Jos asiaa puntaroidaan terveydellisettäkin 
kannalta, on se siinäkin puolustettavissa. Kesän aikanahan juuri ih
minen kerää itseensä elämän eliksiiriä jaksaakseen jälleen mennä 
pitkän talven yl i . Se on jo huomattu monella muulla alalla vuosia 
sitten, meidän alalla se on huomattu vasta nyt ja silloinkin hammas-
tapurren. Tuli vihdoin kesä 1955. Monien keskustelujen jälkeen tuli 
voimaan kesäaika, joka tiesi sitä, että lauantait tulevat vapaaksi ja 
muut päivät normaalin pituisia. Vanha tapahan oli, että päivät olivat 
tuntia lyhyemmät. Useimmitenhan sattui, että runsaan työmäärän 
takia ei tullut mitään aikomuksesta lopettaa lyöt tuntia aikaisemmin. 
Oliko siis sellaisesta kesäajasta mitään hyötyä? Nyt muutettiin kesä
aikaa, josta ei vanhaan verrattuna tullut työnantajille mitenkään tap
piota, vaan mieluimmin päinvastoin. Onhan huomioitava, että ham
maslääkäritkin suurimmaksi osaksi pitävät lauantait vapaana. Ham
maslääkärien on helppo järjestää työajat siten, että työn valmistumi
seen nähden ei hammasteknikon tarvitse olla sunnuntaityössä eikä 
kesäaikana lauantai työssä. Mutta harvoinhan hammaslääkäri ajat
telee hammasteknikkoa ihmiseksi, mieluimmin koneeksi, joka pystyy 
saamaan ihmeitä aikaan ja kestää ikuisesti. Tällainen tapa ei ole 
terveellistä ja siksi onkin järjestetty näinkin edullinen kesäaika pitä
mällä lauantait vapaana. Mutta siitä huolimatta, vaikka onkin ky
seessä oma ammattikunta ei sen kaikki jäsenet silti ole tyytyväisiä 
käytäntöön tulevaan kesäaikaan nähden. Työnantaja, jonka mielestä 
mikään ei ole tyydyttävää, aina jostakin täytyy löytyä narisemisen 
aihetta, on vastenmilinen. Mitta tulee joskus täyteen työntekijälläkin 
ja niin on myöskin käynyt nytkin. Eikö ole edullisempi sovinnolli
sessa mielessä harjoittaa yhteistä ammattia, yhteisesti parannella 
olosuhteita ja olla tyytyväisiä siihen mitä on aikaan saatu. Tällä 
kertaa tämä koskee kesäaikaa, joka vihdoin on saatu oikealle tolalle 
ja joka pitäisi tyydyttää kaikkia. Naivit puheet, että ensivuonna vaa
ditaan perjantait vapaaksi asetettakoon omaan arvoonsa. Ne johtuu 
joittenkin kateudesta, jotka eivät voi sietää, että hammasteknikotkin 
haluavat vihdoinkin alallensa parannuksia ja työoloja helpommaksi. 
Kesän nyt vihdoinkin alkaessa, viettäkäämme se oikein. Kerätkääm
me energiaa tulevan pitkän talven ajaksi. Viettäkäämme viikottain 
lauantait ja sunnuntait todellisena virkistävänä ulkoiluna, tapahtui 
se missä muodossa tahansa. Silloin huomaamme kesäajan koituneen 
meille hyödyksi ja huomattavasti vireämpänä voimme 'aloittaa viikon 
työt. 



Täydennyskurssit 

Hammasteknikko-oppilaille tarkoitetut täydennyskurssit 
pidetään elokuun 8—20 päivien aikana Helsingin kaupungin 
Ammattikoulussa Alppikatu 1 (I linjan kulma, käynti 1 linjan 
puolelta). 

Ensikertalaiset, alle 3 vuotta ammatissa työskennelleet 
liittävät hakemukseensa virka- tai sivilirekisteritodistiiken, 
todistukset ammatissa oloajasta sekä koulutodistukset, oikeik
si todistettuina jäljennöksinä. 

Yli 3 vuotta ammatissa työskennelleet ja kursseilla ennen 
käyneet liittävät yllämainittujen todistuksien lisäksi ehdot
tomasti kurssitodistuksesta jäljennöksen. 

Kurssimaksu on 1.500:— 

Hakemukset on lähetettävä kesäkuun 30 päivään 1955 
mennessä osoitteella Hammasteknikko Maunu Elomaa, Hel-
sinki-Käpylä, Untamontie 6 C 19, 

Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on esiinnyttävä haku
paperissa. 

Samalla on mainittava voiko hakija tuoda tullessaan säh
kömoottorin 220 V. Mikäli jokainen voi sen tuoda sallitaan 
kaikkien käyttävän sitä ja on sen kunnossapidosta jokaisen 
itsensä huolehdittava. Siis siinä tapauksessa, että kaikki voi
vat tuoda moottorin tullessaan. 

Hyväksytyille ilmoitetaan hyvissä ajoin pääsystä sekä tar
vittavista työvälineistä ym. 

Kurssitoiminnan johtaja. 

Pätevyyskokeet 
Lääkintöhallitus on määrännyt toimeenpantavaksi päte

vyyskokeet hammasteknikko-oppilaille elokuun 22—27 päi
vien aikana. Kokeet pidetään Helsingin kaupungin Ammatti
koululla Alppikatu 1 (1 linjan kulma ja sisäänkäynti 1 l in
jan puolelta). 

Näihin kokeisiin haluavien on heinäkuun 4 päivään 1955 
mennessä lähetettävä hakemuksensa os. hammasteknikko 
Mauno Elomaa, Helsinki-Käpylä, Untamontie 6 C 19. Mukaan 
on liitettävä: virkatodistus, tai siviilirekisteriote, todistukset 
tai jäljennökset oikeaksi todistettuna niiltä kursseilta joihin 
on osallistunut sekä työtodistukset, joista käy i lmi milloin on 
opin aloittanut. Huomautamme, että oppiajan täytyy olla 
vähintäin 4 vuotta (48 kk), asevelvollisuus ja sotaväessä oloai-
kaa ei oteta huomioon sekä iän vähintäin 21 vuotta. 

Valituksi tulleille ilmoitetaan hyvissä ajoin hyväksymises
tä, tarvittavista työvälineistä ja aineista sekä kokeiden tar
kemmasta alkamisajasta. 

Samalla on mainittava voiko hakija tuoda tullessaan säh
kömoottorin 220 V. Mikäli jokainen voi sen tuoda sallitaan 
kakkien käyttävän sitä ja on sen kunnossapidosta jokaisen 
itsensä huolehdittava. 

Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on myöskin esiinnyt
tävä hakupapereissa. 

Maksu tulee olemaan 3.500:— ja siihen sisältyy mm. me
tallina käytettävä hopea. 

Kokelaiden on syytä ennen kokeisiin tuloaan harjoitella 
hopean käsittelyä, ettei tapahtuisi yllätyksiä. 

Lääkintöhallituksen asettama hammasteknikkojen 
Tutkijalautakunta. 
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ANATOOMINEN ARTIKULAATTORI 
(Jatk.) 

Kun artikulaattori aiotaan rakentaa, on eräs tärkeimmistä huo
mioon otettavista seikoista tässä se, että artikulaattori on helppo kä
sitellä. Tällöin voi esikuvana pitää sellaista aikaisempaa mallia, jolla 
on tämä ominaisuus. Erikoisissa tapauksissani olen lähtenyt viimei
sestä, ei-anatomisesta artikiilaattoristani (kuva 7). Se käsittää — 
kuten tavallisesti — sekä ylä- että alaosan. Alaosassa on nivelkuopat 
(Ls) vaihdettavine kasetteineen (Ka) vahaa tai muuta sopivaa ainetta 
varten tarkoituksella esittää nivelratoja kondylipilareilla. Yläosassa 
on interkondyliakseli (La), jossa on molemmissa päissä liikkuva laa
keri (Lk) keskiöineen, joka sopii yhteen interkondyliakselin keskiön 
kanssa. Tämä on parannus ensimmäisestä artikiilaattoristani, jossa 
oli interkondyliakseliin epäkeskeinen, kiinteä nivelkuula. 

Minun kohdaltani olivat siis muoto ja mittaussuhteet selvät ja 
päätehtäväksi jäi sentähden kääntää nivelosat ylösalaisin sekä taakse 
ja eteen. Tämähän kuulosti yksinkertaiselta, mutta näytti kuitenkin 
aiheuttavan vaikeuksia, jotka olivat kuitenkin voitettavissa. 

Uusi artikulaattori (kuva 8) käsittää ylä- ja alaosan, joihin on 
myöhemmin kiinnitetty kondylipilarit (Kp). Niiden yläpäät ovat 
puolipyöreät ja toimivat kuten nivelpäät. Yläpuolessa on interkon
dyliakseli (La) muovailtu, mutta nivelkuulien asemesta siinä on 
nivelratakulhot (Ls), joka on kuin laatikko ilman sivuseiniä. Laatik
koon sopii vaihdettavia kasetteja (Ka), jotka on tarkoitettu nivel-
radan valmistusta varten samalla tavalla kuin aikaisemmassa arti-
kulaattorissa. 

Keskusasennossa on yläosa kiinnitetty alaosaan tapeilla (T) piioli-
kuunmuotoisten nivelpäiden keskiössä. Ne sopivat siirrettäviin va-
paavaihdelaattoihiii (Fb), jotka on kiinnitetty interkondyliakseliin. 
Kädensijalla (H) voidaan vapaavaihdolaatat ohjata niin, että artiku-
laattorin yläosa irtoaa tai vapautuu yksinkertaisella otteella. 

Rekisteröidyn piirentakorkcuden säilyttämiseksi on artikulaat
tori varustettu tavalliseen tapaan aseteltavalla incisalinastalla. 

Vapaavaihdeasennossa on artikulaattorin yläosa yhdistelty ala
osaan kumirenkailla (Gr), joiden silmukat on kiinnitetty interkon-
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dyliakselin ympäri, kun taas vapaa pää kiinnitetään alapuolen tan-
kotukikoukkuihin (St), jotka toimivat kondylipilarien tukena. Kumi
renkaissa yhdistyy nivelsiteiden ja nivelkapselien tehtävät. Käytän
nöllisistä syistä olen teräsjousien sijasta valinnut kumirenkaat, kos
ka teräsjouset helposti viotluvat ja ovat vaikeat vaihtaa. 
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Nivelratakuppien rakenteen takia ei artikulaattorin yläosaa voida 
viedä taaksepäin enempää kuin vertikaaliseen asentoon (kuva 9). 
Koska alaosassa ovat kumirenkaiden kiinnikkeet tankotuella (St) 
interkondyliakselin etupuolella, on yläpuoli tässä asennossa tasapai
nossa. Yläleuan työs.sä on kuileiikin toivottavaa, että artikulaattorin 
yläosa voisi nojata enemmän taaksepäin. Tämä on saavutettu kon-
dylipilareihin kiinnitetyllä tuella (kuva 10). Lisäksi on artikulaatto-
rissa käytettävissä tukipinnan yläosaa varten silloin, kun se viedään 
taaksepäin. Edellä esitetyllä tavalla on onnistuttu suunnittelemaan 
artikulaattori, jossa yksilöllisten nivelratojen edut yhdistyvät käytän
nössä lielppoon käsittelyyn, ja siinä, mikä koskee puientaelimcn 
liikkeiden esitystä, tulee totuus hyvin lähelle. Se on yksinkertainen 
rakenteeltaan. Paitsi incisaalinastaa ja liikkuvaa incisaalipöytää siinä 
ei ole mitään asetettavia laitteita. Ainoa apuväline, jota tarvilaan, on 
kasvokaari, mutta ilman tätäkin tullaan useimmissa tapauksissa 
toimeen. 

Kaikissa niissä tapauksissa, joissa suussa tehtyjä merkintöjä ei 
tarvitse muuttaa — jotka tavallisesti esiintyvät kokopiirentatapauk-
sissa — on kasvokaari tarpeeton. Malleja ei myöskään tarvitse kip
sata arlikulaattoriin aivan suoraan asentoon, jos käytetään minun ns. 
sovitettujen nivelratojen rekisteröimismenetelmää, jossa arlikulaat
toriin saadaan samat liikkeet kuin suussa. Tämä on rinnakkaista-
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Kuva K). 

paus aikaisemmin esiintyneeseen kysymykseen nivelratojen anato
misesti väärästä sijoituksesta, josta huolimatta päästään oikeaan tu
lokseen, koska suun sisäpuoleisella vahaindeksillä saadaan rata, joka 
korvaa sen virheen, mikä on seuraus artikulaattorin virheellisestä 
rakenteesta. Meidän on siis työskenneltävä vanhassa, ei-anatoimisessa 
artikulaattorissa toisella nivelradan kaltevuudella kuin kondyylira-
dassa, edellyttäen että työskentelemme suun sisäpuoleisella merkin
nällä. Tämä on tärkeätä tietää, muistaa ja ymmärtää. Jos niin 
tehdään, ei artikulaatiokysymyksen pitäisi tuottaa mitään suurempia 
vaikeuksia. 

Sitävastoin tapauksissa, joissa esiintyy purentamuutoksia, esim. 
osaproteesissa, jolloin rekisteröimiskaaviot asetetaan hampaiden 
oklusaalipinnoilie, on kasvokaarta käytettävä. Tässä tapaukses.sa tu
lee purennan korotus säännöllisesti niin suuri, että saa varautua ala
leuan eteenpäin työntymiseen, minkä takia alapuolen mallin uudel
leen kipsaaminen ylimääräisellä keskusasentoindeksillä on tehtävä 
nivelratavalmisteliin jälkeen. seuraavassa numerossa.) 

ĵ ><><><>e><xx><><xx><̂ <̂ <̂ ^ 

»Hammasteknikko»-Iehden seuraava numero ilmestyy syyskuun 
puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimi-
tukella elokuun loppuun mennessä. Muistakaa lehteä kirjallisilla 
tuotteillanne. T o i m i t u s . 
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T E L E S K O O P P I - N I V E L 
Lähde: Die Zahntechnik, käänt. M. Närö. 

Se tosiseikka, että teknikon käytettävissä on tätä nykyä hyvin 
suuri valikoima rakenteeltaan mitä erilaisimpia niveliä, on monella 
taholla antanut aihetta mielipiteeseen uusien mallien ja konstruktioit-
ten tarpeettomuudesta. Asiallisen arvostelun puitteissa on kuitenkin 
sanottava, että jokaista uutta tulokasta kannattaa tutkia lähemmin, 
vieläpä alistaa käytännön kokeeseen, ennenkuin siitä kannattaa mi
tään lopullista lausuntoa antaa. 

Seuraavien rivien tarkoituksena on esittää Teleskooppinivel (»Te-
leskop»-Gelenk.), jota ennen markkinoille laskemista kokeiltiin yksi
tyispraktiikassa lähes 2 V. ajan, osoittautuen tällöin varsin tyydyt
täväksi. 

Päällisin puolin tarkasteltuna on T-nivelessä vissejä yhtäläisyyk
siä muitten niveltyyppien kanssa. Tämä yhtäläisyys rajoittuu kui
tenkin vain puhtaasti ulkoisiin mutoihin, rakenteellisessa suhteessa 
T-nivel sitä vastoin selvästi eroaa kaikista tähän asti esiintyneistä 
tyypeistä. Periaatteessa voidaan T-niveltä käyttää kaikissa ylä- ja 
alaleuan sekä molemmin- että toispuolisissa vapaaloppuisissa protee
seissa, aivan erikoisen sopivaksi se on osoittautunut alaleuan vapaa-
loppuisessa prot:ssa käytettäväksi. T-nivelen siro muoto sallii sen 
asentamisen siten, ettei tarvitse pelätä esteettistenkään näkökohtien 
vaarantamista. 

X. > 

Kuten oheinen kuva osoitlaa. käs i t tää T-nivel 4 osaa, n imi t tä in suuren sylin

terin a. pienen sylinterin li. ruuvin c ja jousen d. , . ,^ ,^ , ^ 
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Kaikki nämä osat ovat siistin mekaanisen työn ansiosta tarkal
leen toisiinsa sopivat. Niitten valmistukseen on tietenkin käytetty luo
tettavaa materiaalia, etenkin osiin a ja h tunnettua erikoislegeerin-
kiä »Ancrofluct» ja osaan c nastamateriaalia »Pivotfil». Jousen d 
valmistukseen valiltiin ruostumaton teräs. Valittujen metallien kaut
taaltaan erittäin hyvien ominaisuuksien ansiosta kestävät osat tava
tonta kulutusta. Niveltä kiskoon ja prot:ii satulaosaan juotettaessa 
käytetään juotetta, jonka siil.piste on alle 880 astetta C, mieluiten 
erikoisjuotetta Ancro 301. 

Teleskooppi-nivelen asentaminen protcesikonstruktioon on hyvin 
helppoa. .Sylinteri a juotetaan proteesin ankkuriosaan (juokseva pin
ne), pienen sylinterin b tullessa juotettavaksi joko proteesin pohja
osaan tai linguaalikaareen. Jo proteesin runko-osan muovailun yhtey
dessä asetetaan T-nivel kootussa asussaan paikoilleen. Tämä siksi, 
että nivelen asento olisi myöhemmin, t.s. jjiotecsiosan valamisen 
jälkeen selvä. Proteesin sisään sijoitettuna, aina ensimmäisen prot. 
hampaan fissuurassa on sylinteri a:n suljettu osa. johon ruuvin (e) 
pään proteesin pohjasta on yletyttävä. Tällä järjestelyllä on se, ei 
niinkään väheksytlävä etunsa, että ensiksikin eivät riioantähteet voi 
puristua suoraan nivelen sisään ja toiseksi eivät purennan liikkeet 
voi vahingoittaa ruuvin päätä, jonka sentäliden aina saa avatuksi. 
Oheinen kuva esittää Teleskooppi-nivelen läj)ileikkausta, tehden nive
len toimintaa koskevan kuvauksen samalla helj)ommin ymmärrettä
väksi. 

Niin pian kuin purenta painaa vapaalop|)uista jirot. satulaa, l i ikkuu 
pieni sylinteri (b), joka »juoksee» suuren sylinterin (a) sisällä, alas
päin. Jousi (d) puristuu tällöin kokoon. Koska pieni sylinteri (b) ei 
»istu» täysin tiiviisti suuressa sylinterissä (a), vaan omaa pienen peli
varan, sallii T-nivel myös pienen varsinaisen nivelliikkeen. Jos siis 
esim. sattuu niin, että vapaaloppuisen prot. satulan dist. osa yksin
omaisesti joulun rasituksen kohteeksi, estää tämä pelivara nivelen 
ahdistamisen tai suorastaan vahingoittumisen. Niin pian kuin kuor
mitus on lakannut, palauttaa jousi (d) nivelen jälleen alkuasentoonsa. 
Ruuvi (e) pitää koko nivelen koossa, rajoittaa sen liikiintavapautta 
ja ohjaa jousta (d). Koska jousi kiertää ruuvia, l i ikkuu jousi puris
tuksen alaisena täysin suorana, ei voi niksahtaa sivuille eikä rutistua 
poikki, mikä tietenkin lisää sen elinikää huomattavasti. 

Teleskooppi-niveltä käytettäessä voidaan tuloksia vielä parantaa 
—»-
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ottamalla liuomioon eräitä erikoistekijöitä. Niinpä esim. on varsin 
suositeltavaa mol.puol. vapaaloppuisissa proteeseissa »»venyttää» sa-
tulaosaa, eräänlaisten lisäsiivekkeitten muodossa, mesiaaiiseen suun
taan yli nivelten välisen linjan estämään proteesin keikkumista. Tois
puolisissa vapaaloppuisissa proteeseissa voi T-niveltä käyttää sekä 
liikkuvana yhdyssiteenä proteesin vapaaloppuisen satulaosan ja sen 
ankkuriosan välillä etlä myös tasapainonivelenä vastapuolella, toi
miakseen liikkuvana siteenä palat, byygelin ja ankkurikiskon välissä. 
Tasapainosyistä ei T-niveltä voi käyttää ilman satulan vastapuolisen 
byygelin jäykistämistä. Lisäksi on huomioitava, että nivelet tulee 
asettaa täysin samansuuntaisiksi, jotteivät ne toimiessaan vahingoit
taisi toisiaan. Muuten on sanottava, että kaikkien näitten nyt huo
mioitujen seikkojen yhteydessä on yleensä suurimmaksi osaksi ky
symys loogillisesta harkinnasta, mikä ei mitenkään mutkista T-nive
len aselustyötä. 

Teleskooppi-nivelessä on ammattimies saanut käsiinsä jälleen 
nivelkonstruktion, jota hän varmasti ei huomiotta sivuuta. Sopivissa 
tapauksissa käytettynä ja asiantuntevasti käsiteltynä se antaa hyvät 
tulokset. Hinta on Sfr 11:50 ja sitä toimittaa firma Metaux Precieux 
S.A. Neuchfitel, Schweiz. 

J Ä S E N M A K S U T 

SHL:ii jäsenet täyttäkää velvollisuutenne liittoanne kohtaan 
ja maksakaa ensi lilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet 
jäsenmaksunne. 

! 
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Hammasteknikot! 

a m m a s k u t a a 

työssä tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai

toinen henkilökunta takaa tuottei-

temme laadun. 

ES 
Kultaseppä 

ERBACK OY 
Helsinki, Eerikinkatu 7 

Puh. 61 625 



„VITA-LUMIN" hampaita 

„MIRADENT' hampaita 

„SVEBOND" korjausainetta 

„METACRYLIC" proteesiainetta 

„PROPAL" proteesiainetta 

„MOMAX" jäljennöstahnaa 

. „ASTYNAX" vahaa 

„TENASYLE" vahaa 

KIPSIÄ, HARJOJA, LAIKKOJA JA PORIA Y.M. 

TERVETULOA KÄYMÄÄN! 

Oy. Dentalia Ab. 
«K D E N T A L I A 2 4 9 3 4 

H E L S I N K I 

Mannerheimintie 14. B . a. 4. 

L U K I J A T K I R J O I T T A V A T 
».Joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmään» sanoo suomalainen 

sananlasku. Eihän se kuitenkaan ole tarkoitettu noudatettavaksi hy
vää muisteltaessa. Tässä tapauksessa on tarkoitukseni antaa täysi 
tunnustukseni niille, jotka järjestivät 30-vuotisnäyltelyn ja -juhlan. 
»Kissa kiitoksella elää» sanotaan, mutta kyllä tunnustus täytyy antaa 
hyvin suoritetusta tehtävästä, olipa se sitten mikä tehtävä hyvänsä. 
Varsinkin kun suurin vastuu jäi varmaankin aivan muutamien kan
nettavaksi. Suuri vahinko niille, jotka eivät käyneet näyttelyssä. Itse 
kävin siellä kaksikin kertaa ja jos aika olisi antanut myöten niin 
olisin käynyt sielä vielä kerran. 

Adlonin juhla ansaitsee oikein oman lukunsa ja oman kiitoksensa. 
On vahinko, että niin harvoin saadaan tämä meidän ammattikun
tamme oikein koko maata käsittäviin yhdessäolotilaisiiuksiin. Eihän 
sitä yhdessä illassa kerkiä päästä kuin tutustumisen alkuun ja kuu 
seuraavan kerran on samanlainen tilaisuus joskus kymmenen vuoden 
kuluttua niin silloin on taas sama juttu. Kyllä se juhla ainakin täl
laiselle »maalaiselle» oli unolitiimatoii tilaisuus ja uskonpa pääkau-
punkilaistenkin sitä mielellään muistelevan. Kerran vielä: »Kiitokset 
järjestäjille». 

K. E. 

Merkki rintaani 

• Suomen Hammasteknikkojen Liitto r. y.n 

rintamerkkejä saatavana jatkuvasti ralias-

tonjioitajalta. 
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ERÄS ONTTO OBTURAATTORI 
Lähde: The denlal technician, käänt. M. Närö. 

Kuvat: H. Drummond, Aberdeenin Yliopisto. 

Obturaattorin kipsaaminen kyvettiin käy tavalliseen tapaan, ky
vetti avataan ja vaha poistetaan (kuv. 1 ja 2). 

Vahaa muovataan nyt yhden levyn paksuudella jäljellä olevalle 
palalinaalipinnalle ja onteloon (kaviteetti); allepainuma-alueet peite
tään muovailusavella. Senjälkeen käytetään jonkun toisen, saman
laisen kyvetin vastapuolta, joka sovitetaan kuvassa 2 näkyvään ky
vetin puoliskoon ja täytetään kipsillä; kyvetti avataan ja sekä vaha
kerros että muovailusavi poistetaan (kuv. 2 ja 3). 

Akryylitaikinaa on nyt puristettu kaviteettiin ja palalinaalipin
nalle ja se on saanut määrälyn muotonsa käyttämällä puristamisessa 
sitä »lisäkyvetin» puoliskoa, joka näkyy kuvassa 3; akryyli on täysin 
eristettynä kostealla sellofaanipaperilia ja jätetty puristimeen 1.5 
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Kuva 1. 

Kuva 2. 

milliksi. Tänä aikana on toinen erä akr. taikinaa sekoitettava val
miiksi. 

Kyvetti avataan nyt, ja sellofaanilla eristetty kaviteetti täytetään 
kuivalla valuhiekalla, ja sen reunoilla oleva sellofaanipaperi käänne-
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Kuva 4. 

tään peittämään hiekan pinta, (kuva 4) joka sitten vuorostaan peite
tään uudesta erästä oteiuUa akr. taikinalla, (kuva 5); ja nyt vasta 
täytetään kyvetin varsinainen vastapuolisko akrdlä. (kuva 6). Ky-

K u v a 5. 

Kuva 6. 

vetti suljetaan tai tarpeen vaatiessa koepuristetaan. Keittämisen ja 
puhdistamisen jälkeen porataan n. 7/32" läpimittainen reikä erikoi
sesti paksunnettuun osaan, hiekka ja sellofaani poistetaan (kuva 7); 
reikä suljetaan. Tätä menetelmää käyttäen on mahdollista valmistaa 
obturaattori vahavaiheesta valmiiksi neljässä tunnissa. 

Kuva 7. 
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SHL.n jäsenet huomatkaa 
Liiton hnllitul<scn kehoitii.s lunastan osuuksia liikehuoneiston hankkimiseksi Lii

tolle ei ole kaikunut kuuroille koruille. Useat jäsenet ovat jo osuuksia vastaan 

lainanneet kuka 1.000:—, kuka 5.000:— ja kuka 10.000:—. \äitä määrätyille sum

mille merkittyjä osuuk.sia voi lunu.staa useampiakin kappaleita, mitenkä kullekin 

sopii. Tarkoitushan on saada kaikki mukaan ja kaikki osuudellaan lainaamaan Lii

tolle ja samalla tukemaan Liiton toimintaa. Tauoite summatuin on miljoonaa mark

kaa. Nyt on jokaisen tultava mukaan jos haluaa .saada Liiton toiminnalle tukea ja 

sitä tietä parempi tuleuai.suus. Paremmat mahdotli.suudet amniatinkehittämisessä ja 

eteenjxiinviemisessä, josta Sinullekin on Jiyötyä. Vai onko parempi, että jokainen 

nukkuu omassa tyhjyydessään ja saamattomuudes.saan, ajatellen vain itseään ja 

ryhtymättä toimintaan kaikkien yhteisten etujen puolesta ja ajatellen vain ei minua 

siinä tarulta. Ikävä kyllä sellai.siakin on joukossa. Tällaisella ajattelutavalla ci pääse 

eteenpäin, et kehitä itseäsi, etkä voi mitään vaatiakkaan. .Muuta siis mielesi ja 

ajattele eteenpäin pääsyä. Ojennu kätesi ja ole Liiton avuksi silloin kun sitä Sinulta 

pyydetään. Osuutesi voit suorittaa Liiton po.stisirtotilille N:o 12690. 

Avustuskassa 
Avustuskassan jäsenmaksut on hyvä suorittaa ajoissa. Ei ole syytä 

laittaa maksukorttia laatikkoon ja ajatella: »Maksan sen tuonnem
pana!» Silloin se usein unohtuu. 

Jäsenmaksunsa kolme kuukautta makasmatta ollut kassiiu jäsen 
on sääntöjen mukaan eronnut kassan jäsenyydestä. Huolehtikaapn 
siis maksut ajoissa, ettei myöliemmin tule ikäviä yllätyksiä! 

Tapahtui iaboratoriossa 

Mestari asiapojalle: Hei Rcka katso joko ne minun akryiinasta-
hampaani kiehuvat, siellä kattilassa. 

Reka: Tää on sitten kumma lafka kun nastahampaatkin kiehu
vat ja minä kun olen luullut veden siellä ainoastaan kiehuvan. 
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K E S Ä A I K A . 

Kesäaika, joka alkaa 27. 6. -55 ja kestää syyskuun 10 päivään 
saakka, mainittu päivä mukaanluettuna. Tarkoitus on että kaikki 
laboratoriot ehdottomasti noudattavat tehtyä päälösiä. Päätös edel
lyttää sitä, että kaikki laboratoriot, olivat ne sitten suuria tai pieniä, 
yhden tai kymmenen miehen lalmratorioita kaikissa on rehellisesti 
noudatettava päätöstä samanlaisesti, .lokaisen on oltava loisille, oli 
kyseessä sitten laboratorion omistaja tai työntekijä yhtä luotettava 
myöskin kesäaikaan nähden, noudattamalla sitä itsensä ja loisien 
parhaaksi. 

ELÄMÄN VIISAUTTA. 

Työn tekemisen jalon taidon lisäiisi on olemassa lekemättä jät
tämisen jalo taito. Elämänviisaus on tarpeettomien asioiden hyl
käämistä. 

— Liu .Tiitang 

Joutilaisuus on työn onnistiimiselh' yhtä tärkeää kiiin toimeliai
suus. Uiminen, joka käy käsiksi työhönsä määrätietoisesti ja päät
tävästi, ymmärtää lepohetkien arvon. 

— Toht. Frank Crane 

O n j o s k u s hyvä unohtaa, että on iialjon välttämättömiä teh
täviä ja tehdä jotakin eriltäin mieluista. Kaikki ihmiset kaipaavat 
lepohetkiä, jolloin he voivat olla rauhassa. Rauhallinen tunnelma on 
saavutettavissa askartelun, lukemisen lai jonkun miellyllävän harras
tuksen avulla. Ei pidä pakottaa ilseään tekemään jotakin tiettyä työ
tä jonakin tarkkana määräaikana, .töitäkin ))äiviä sitten minun olisi 
ollut vastattava 200 kirjeeseen muiden välttämättömien töiden ohella, 
mutta sen sijaan vietin ])ari tuntia lueskellen runoja. 

— Jvleanor ffoosevelt. 
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K I L P A I L U S I V U 

Viime numerossa ollut kilpatelitävä innostutti jonkun verran 
enemmän lukijoita lähettämään vastauksiaan. Olilian tehtävä ke
rätty omasta ammattisanastosta, joka olisi edellyttänyt enemmänkin 
vastauksia. Ehkä ammattisanasto ei ole monenkaan päässä, joten se 
kai on aiheuttanut vastausten vähälukuisuuden. Sen takia kai on 
syytä laittaa tähän vielä oikeat vastaukset että Jokaisella on tilaisuus 
tutustua niihin, mikäli haluavat tietojansa kartuttaa. V^astaukset nu
merojärjestyksessä: 1) Meistetty kruunu. 2) 1924. 3) Dentiini. 4) S. 
Nurto. 5) Brekhus. 6) Bonwill. 7) 12:sla vuosikerta. 8) 1064°C. 9) 
Rengasnastahammas. 10) 250:— päivältä. 11) Diastema. 12) Rikki
happo. 13) Hiomamoottori ja käsikappalemerkki. 14) 149,9 1000:s 
osaa. Arpa lankesi tällä kertaa Peitti Koivusen ja Kalle Salosen 
hyväksi ja he saivat tulopuolelle laskea 200:— kumpikin. 

Seuraavana kilpatehlävänä on jälleen ristisana, joka ei ole alal
tamme ja ehkä sen johdosta helpompi. Palkintoina on jälleen 2 kah
densadan (200:—) markan suuruisia rahapalkintoa. 

Vastaukset »Hammasteknikko »-leliden toimitukselle osoite Hel
sinki-Käpylä, Untamontie 6 C 19, ennen heinäkuun viimeistä päivää. 
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U R H E I L U A 

SHL:n Urheilutoimikunta tiedoittaa, että kesäurheilukilpailut 
pidetään Helsingissä elokuun 22 päivänä elokuuta klo 10,00 Käpylän 
raviradan urheilukentällä. 

Kursseille ja kokeisiin osanottajat huomioikaa tämä, sillä nyt on 
hyvä tilaisuus korjata aikaisemmat laiminlyöntinne 

Ilmoittautumisia vastaanottavat: M. Sandström puh. 76246; M. 
Rikkonen puh. 763411; O. Kautto puh. 773377; K. Ikonen puh. 35601, 
joille voi myös ilmoittaa kirjeellisesti os. H:ki Lönnrotinkatu 3. 
H. Koskisen lab. 

Runsasta osanottoa ja hauskaa kesää toivottaen 

» Urheilutoimikunta. 

V a a k a s u o r a a n : 1 Isä. 6 Sitomisainetta. 8 Pronomini. 10 
Kaupunki Japanissa. 12 Pronomini. 14 Suomalainen kirjailija. 16 
Vaihtuvat. 18 Miehen nimi. 20 .Tatkuvasti. 22 Kuulokin. 24 Tavallaan 
ostosuoritus. 26 Valtio. 28 Lepohetkiä. 30 Puutuotteita. 32 Sävel. 34 
Useinlmat suot. 36 Kuuluvat vauvoille. 38 Hevonen. 40 Apteekkiter-
mejä. 42 Mitataan kuutioissakin. 44 Kuulu kirjailija. 46 Aito. 48 Vi i 
pymättä. 50 Vanha mitta. 52 Tavaramerkki. 54 Lintuja. 56 Pojan 
nimi ja muutakin. 58 Sotatarvike. 60 Asumuksia. 62 Veres. 64 Vieras. 
65 Inhottavia jyrsijöitä. 66 Suunta. 67 Kulkuneuvo. 68 Todiste. 69 
Moni raumalainen. 

P y s t y s u o r a a n : 1 Tultu nimimerkki. 2 Kirjanpidossa. 3 
Pronomini. 4 Varmaa: 5 Turkiseläin. 7 Jäte. 9 Valtio. 11 Aulis. 13 
Metsän eläin. 15 Kasvoissa 17 Raha. 19 Mielenilmauksia. 21 Linnuilla. 
23 Joskus ankariakin. 24 Hyötypuolella. 25 Asema lähellä H:kiä. 
27 Eristetty. 29 Pojan nimi. 31 Selvitettävä. 33 Joskus arvokaskin. 
35 Määrä. 37 Herkullisia. 39 Sähkötermi. 41 -pullo. 43 Ase. 45 Edel
täjä. 47 Yksi neljästä. 49 Kauppala, 50 Kotieläin. 51 Usvaa. 53 Maan-
laatu. 55 Juoma. 57 Jakso 59 Sävel. 61 Vaihloehtoista. 63 Osuus
liikkeissä. 65 b Urheiluseura Turussa. 
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Kruunu- ja siltamateriaali 

DENTA PEARL „SR" 
on monien mullistavien ominaisuuksiensa takia herä t tänyt suurta huo
miota kautta maailman. 

Molekyylien vä l i s t en ristisidosten kautta on saavutettu e n n e n n ä k e 
m ä t ö n lujuus, sitkeys ja k e s t ä v y y s kem. liuottimiin n ä h d e n . 

Aine on fluorisoivaa j a sen takia kaikissa valaistuksissa e lävän ja 
luonnollisen n ä k ö i s t ä . 

T y ö s k e n t e l y y h t ä helppoa kuin tavallisilla akryyliainei l la . 

H A M M A S V Ä L I N E O Y 
H E L S I N K I 

Toimitamme suoraan varastosta ensiluokkaisia, säädettävällä jalka-

vastuksella varustettuja Elemo-, Derota- ja Kavo-ylelsvlrtarllppumoot-

torelta. Myöskin erillisiä jalkavastuksla on saatavissa. 

H A M M A S V Ä L I N E O Y 
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