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V A L U A 

Akryyliaineiden rakeisuudella on suuri merkitys sen joustavuuteen 

ja lujuuteen. Mitä hienorakelsempaa pulveri on, sitä paremmin neste 

siihen Imeytyy. Massasta tulee tasa-alnelnen, sitkeä ja helposti valuva. 

Kalkki nämä ominaisuudet on 
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Keittämisen aikana levy el oikene suulaen puolelta, vaan on täysin 

tiiviinä kipslmallllla valmiinakin. Se on ominaisuus, jota el ole lähes

kään kalkilla akryyllalnellla. ' • • . , 
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Keskikesä 
Ajanlaskussamme olemme ar-

monvuonna 1961 päässeet ajan
kohtaan, joka on vuoden kau
neinta aikaa ja valoisinta aikaa. 
Keskikesän aika, jota vuodesta 
toiseen odotetaan, on aina yhtä 
uusi ja odotettu sekä yhtä vie
hättävä. Sille on ominaista sala
peräinen viehätyksensä, jonka se 
paljastaa yöttömällä yöllä. Poh
jolan yötön yö on jotain sellaista, 
jota ei muualla tavata. Se on 
Pohjolalle korvaus pitkästä pi
meästä talvesta ja annetaan vain 
Pohjolan asukkaille. Sen salape
räinen valoisuus on jotain kor
vaamatonta, sillä on oma taika
voimansa, joka lumoaa siellä kä
vijän. Se jättää mieleen muis
ton, joka säilyy mielessä houkut
televana ja mukaansa tempaava-

1 t i i m o i l t a 
na voimana. Kun ajattelemme 
Pohjolan asukkaita ja seulomme 
niitä, löydämme sieltäkin heidän 
joukostaan hammasteknikkoja, 
jotka elävät rauhallista elämää. 
Ei heidän elämäänsä sotke k i i -
hottajat, he elävät valoisassa i l 
mapiirissä omassa rauhassaan. 
Heidän ympärillään on tällä het
kellä vain valoa ja siihen ilma
piiriin ei sovi "ilmiantosopimuk-
set" ja kansalaisoikeuksia louk
kaavat ja valoa kestämättömät 
sopimukset. Pohjolan miestä ih
metyttää tuollainen intoilu, vaik
ka joku ajattelematon onkin "y l 
peä" aikaansaannoksistaan, mut
ta tuskinpa sitä on tehty valoisa
na aikana, paremminkin pimeä
nä ja silloin sitä ei voi ottaa va-
vakasti, se vain hymyiUyttää. 
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KONGRESSIKUULUMISIA 
Kansainvälisen hammasteknik

kojen työyhteisön lAZ.n (Inter-
nationalen Arbeitsgemeinschaft 
der Zahntechniker) kongressi pi
dettiin tänä vuonna Torinossa. 
Tähän kongressiin osallistui edus
tajia 12 eri maasta ympäri Eu
rooppaa, Italian toimiessa isän
tänä. Kongressissa käsiteltävät 
asiat koskivat pääasiassa koulu
tusta ja tarkoituksella kehittää 
koulutusmuodot samantasoisiksi 
kaikissa maissa. Erikoisen mer
killepantavaa oli Italian hammas-
teknikkokoulussa vallitseva kor
kea taso, joten ei ollut ihme, että 
koulun johdossa olevat hammas
teknikot olivat siitä ylpeitä. 

Toisena tärkeänä teemana oh 
hammasproteetikkojen asema, jo
ka jo Sveitsissäkin on saanut lain 
voiman. Mutta siteeraan tähän 
IAZ:n puheenjohtajan Rolf Pfen-
ningerin puheen, jonka hän siel
lä piti: "Hammaslääkärit ovat 
vastustaneet meidän pyrkimyk
siämme. He eivät halua, että 
asiamme parlamentissa hyväk
syttäisiin. He väittävät, että 
sutm anatomia liittyy välittö
mästi proteesin valmistamiseen, 
jäljennöksen ottamiseen, sovitta
miseen ja hiontaan. Meidän on 
sanottava, että hammaslääkärillä 
ei ole oikeutta väittää, että vain 
he pystyvät sitä tekemään, sillä 
hammaslääkärin ammatti kehit
tyi alkujaan hammasteknikon 
ammatista. Hammasteknikko oli 
alkujaan lääkärin apulaisena ja 
juuri tästä alkoi kehittymään 
hammaslääkäri. . 

Ensimmäinen hammaslääkäri 

Euroopassa valmistui Zurichissä 
ja siellä oli myöskin ensimmäi
nen proteetikko. Näistä seikoista 
johtuen hammasteknikoilla olisi 
laillinen oikeus ottaa jäljennök
siä. Näistä oikeuksista, jotka si
nänsä kuuluvat teknikoille käy
dään nyt taistelua. Koska ham
maslääkärin ammatti on akatee
minen, päinvastoin kuin ham
masteknikon, niin hammaslääkä
rille akateemisen oppiarvon an
siosta annettiin ilman muuta näi
tä oikeuksia, kysymättä sitä ham
masteknikoilta. Näin hammas
teknikot jäivät osattomaksi siitä 
työstä, mikä heille todellisuudes
sa olisi kuulimut, mm. hammas-
protetiikka, joka on yksi osa 
hammastekniikan työstä. Kaikki 
tämä osoittaa, että hammastekni-
koiden taistelulla on selvät pe
rusteet. Kaikki nämä kysymyk
set ja niiden perustelut löytävät 
selityksensä siitä, että tämä kaik
k i on orgaanista kehitystä. Tämä 
kaikki ei ole enää pelkkää teo
riaa, vaan osittain jo tosiasia. 
Mm. Zurichissä on jo saatu lail
liset hammasproteetikon oikeu
det. Zurichissä on: a) akatee
misesti koulutettu hammaslääkä
r i ja b) laillisesti tunnustettu 
hammasproteetikko. Laissa on 
selvästi määrätty näiden tehtä
vät. l A Z pyrkii siihen, että mui
hinkin maihin saataisiin aikaan 
tätä tasa-arvoisuutta. Zurichissä 
on valtion avustama hammaspro-
teetikkokoulu, jonka koulun ja 
kokeen suorittaneelle taataan 
varma itsenäisyys. 

Täten tietää jokainen ammatti-
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Kiskoproteesitekniiklca Jatk. 
Hammasteknikkomestari Gerhard Geiger Schwäbiseh Gmiind 

Tämän teoreettisen tutkiskelun 
jälkeen käsittelemme muutamia 
käytännön esimerkkejä. 

Eri mahdollisuudet vapaapää-
tetyyppisissä töissä, tukihampai-
den ollessa symmetrisiä, eivät 
eroa kovinkaan paljon toisistaan 
mitä suunnitteluun tulee. Ylei
simpiä tapauksia lienevät sellai
set, joissa 3+3 tai 4 + 3 + 3 + 4 
ovat jäljellä. Hieman harvinai
sempia lienevät tapaukset, joissa 
on jäljellä 5 + 4 + 3 + 3 + 4 + 5 (ver
taa kuvia 2 ja 20). 

Tavallinen kiskorimko kahdel
la kruunulla päällystetyllä tuki-
hampaalla riittää jo useimmissa 
tapauksissa. Kuvassa 2 näemme 
kiskokonstruktion, jossa kaikki 
jäljellä olevat. tukihampaat on 
yhdistetty kiskoilla, jotavastoin 
kuvassa 5 on kysymyksessä yk
sinkertaisin muoto. 

Sunnittelun yhteydessä on kui
tenkin hyvä ottaa huomioon pie
ni ero: Yläleuassa on vältettävä 
tarkasti kippiliikkeen aiheutta
mista, laskeutumisliike sitävas-

^'^•eet:-'r —!-^-»nr.r 

Kiskorunko, 
taivutetulla 
merkkinä 

Kuva 5 
tuJci/iampaina 3+3 sekä 
kielenaltLsbyygelillä esi-

yksinkertaisesta kiskopro-
teesista. 

mies, että hammaslääkärille kuu
luu edelleen samat oikeudet, jot
ka ovat ennenkin olleet ja ham-
masproteetikolle hammastekni
kon ammatin ja irtoproteesien 
suoraanteko-oikeudet. Siten on 
hampaiden käyttäjällä vapaa va
linta kenen luokse hän menee tai 
missä hän irtohampaansa teettää. 
Näin on myöskin sosiaalinen 
probleema näissä asioissa rat
kaistu." 

toin tässä tapauksessa vähemmän 
tärkeä. 

Alaleuassa tilanne on päinvas
tainen: Laskeutumista on tässä 
kaikin keinoin vältettävä, jota
vastoin kippaaminen ei ole niin 
suuresta merkityksestä. Tämä ei 
tietenkään merkitse sitä, että se 
saadaan kokonaan laiminlyödä, 
mutta erikoistoimenpiteet sen es
tämiseksi eivät ole välttämättö
miä. 

Vaikka symmetriset tapaukset 
muodostavatkin pääosan tapauk
sista, ei epäsymmetrinenkään ta
paus ole millään lailla ominai
suuksiltaan kielteinen. Tämä kos
kee niinhyvin epäsymmetrisesti 
suunniteltuja satuloita kuin myös 
itse kiskoa (vertaa kuvia 6 ja 
26). 

Puhtaasti teoreettisesti asioita 
ajateltaessa saattaa ihnetä teki
jöitä, jotka puhuvat tällaisia epä
symmetrisiä konstruktioita vas
taan, johtuen erikoisesti voi-
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Kuva 6 
Yläleuan proteesi epäsymmetrisellä 

etukiskolla. 

mien epätasaisesta jakautumises
ta (eripituiset vipuvarret). Kis-
koproteesissa on kuitenkin las-
keutumis- ja kiertoliikkeissä ky
symys millimetrin murto-osista, 
joten asialla ei käytännössä liene 
suurtakaan merkitystä. 

B. Kiskoproteesin yhdistelmä-
tyyppi 

1. Etukisko 7 + 3 + 3 + 4 tai vas
taava (kuvat 6 ja 7). 

Tämän tapauksen ratkaisemisek
si löytyy kaksi mahdollisuutta, 
jotka valitaan tapauksen mu
kaan. Tällaiset proteesit voidaan 
suunnitella kuten kaksipuoliset 
vapaapääteproteesit ja jättää vi i 
meinen molaari joko ilman tukea 
tai tukea satula viimeiseen mo-
laariin joustavalla tuella puru
pintaan (vertaa kuva 7). 

Toisessa suunnittelutavassa luo
vutaan tietoisesti resilienssita-
sauksesta ja tapaus käsitellään 
kuten tavallinen, jäykästi tuettu 
satulakonstruktip. Erikoispiirteet 
ilmenevät kuvasta 8. Kiskorunko 

Kuva 7 
Yksinkertainen kiskoproteesi 

joustavalla tuella 8:ssa. 

on distaalisesti varustettu ns. 
Koller-kannattimilla, joiden an
siosta satulat ovat mesiaalireu-
noiltaan ehdottoman jäykästi 
tuettuja. Molaari varustetaan tu
kevalla pinteellä sekä purupin-
tatuella. Tämän toimenpiteen 
avulla vältytään keinuliikkeistä 
klammerilinjalla 7—5. 

Ensiksi mainittu menetelmä 
soveltuu paremmin alaleuan ta
pauksiin, jälkimmäinen taas ylä-
leukoihin — koska siinä ei las
keutuminen ole niin tärkeää. 
Luonnollisesti tämäntapaiset työt 

Kuva 8 
Alaleuan "jäykkä" tuki etukiskolla ja 

yhdistelmähammastuksella sivuilla. 
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voidaan varustaa sekä etu- että 
sivukiskolla. 
2. Sivuhammaskisko tavallisissa 

yhdistelmäproteeseissa, jäl
jellä omia hampaita: 7 3 2 1 + 
12 3 4, tai vastaavasti (kuvat 
10, 12, 27 ja 28). 

Verrattuna etukiskoon menet
tää sivukisko jossain määrin 
merkityksensä. On huomattava, 
että vapaapäätesatulan tukemi
nen ei vaikuta samalla tavalla 
kuin tyypissä A, vaan on sitä pi
dettävä puhtaasti limakalvoa vas
taan tulevana satulana. Vipulain 
mukaan on todistettavissa, ettei 
mitään purupaineen jakautumis
ta tapahdu vapaapäätesatulan 
kohdalla. Rasitus esiintyy siinä 
pisteessä, jossa vipuvarsi päät
tyy. Vapaapäätesatulat on sitä
vastoin tehtävä siten, että ne le
päävät mahdollisimman laajalla 
alueella limakalvojen pääUä (ver
taa kuvia 12 ja 28). 

Puhtaasti gingivaalisen vapaa
päätesatulan ollessa kysymykses
sä on tietenkin pinteiden toimin
nan oltava sopusoinnussa tällai-

Kuva 9 
Yläproteesin poikkileikkaus, jossa sivu-
kisko. Tapaus nojautuu samaan vipu-

lakiin kuin kuvassa 4. 

Kuva 10 
Kombineeratfu JcisJcoprofecsi jousta
valla tuella vapaapäätesatulan kohdal
la. Kaksoiskaaripinteellä ja purupinta-

tuella. 

sen tapauksen kanssa. Satuloille 
on jätettävä mahdollisuus liikkua 
translatiiviseen laskeutumissuun-
taan. Jos kiinnitys on jäykkä sa
tulan mesiaalipuolella, saattaa 
seurauksena oUa keinuliike klam
merilinjalla 4 7 (kuva 12). Lisä
laitteena olkoon hyväksyttävissä 
korkeintaan joustava tuki, jollai
nen on nähtävissä kuvassa 10. 

Teoreettisessa ja käytännölli
sessä mielessä tyydyttävään rat
kaisuun päästään myöskin "Ear-
Lock" työntönivelen avulla (ku
va 11 ja 12). Tukihammaskruu-
nuun on kiinnitetty juottamalla 
matriisi, joka on buccaalisuun-
taan auki olevan U-kiskon muo
toinen. Tähän työnnetään vapaa
päätesatulan yhteydesä oleva — 
lamellimainen patriisi. Määrätys-

-•• 
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tä työnsösuunnasta johtuen voi
daan tätä kiinnitystapaa käyttää 
ainoastaan toispuolisissa satula-
tapauksissa. 

Kuva 11 
"Ear-Locfc"-ti/öntömuel Stetgerin mu
kaan toispuolisten vapaapäätesatuloi-

den ankkurointia varten. 

Kuva 12 
Yläleuan proteesi varustettuna sivu-
kiskolla ja "Ear-Loc/c"-!ciiTiniti/fcselIä. 

C. Kiskoproteesin kytkettävä 
tyyppi (kuva 13) 

Satulakytkentäkonstruktiot ovat 
suunnittelun kannalta helppoja 
toteuttaa, koska näissä ei puren-
tarasitustekijät tule kysymyk
seen. Tässäkin tapauksessa kisko 
puolustaa paikkaansa. Proteesi 
kiinnittyy kiskoon ja näin ollen 
rasitus ei tule pelkästään joiden
kin tukihampaiden ja limakalvo
jen varaan vaan tasaisesti ko
ko tukihammas-kiskorakennel-
man varaan. 

Tämän tyyppinen kiskoprotee
si on mahdollinen tehdä joko 
sivukiskoilla 7 3 2 1 + 1 2 3 7 tai 
ympäri ulottuvalla kiinnityskis-
koUa 7 3 + 3 7. (Vertaa kuvia 
13 ja 14). 

Kuvassa 13 näemme tyypilli
sen tapauksen ympäri ulottuvaa 
kiskoa varten. Teoriassa olisi tä
hän voitu tietysti tehdä kiinteä 
14-hampaan siltakin. Tarkastel
lessamme lähemmin niitä etuja, 
joita kiskoproteesi tarjoaa on 
meidän todettava, että se puolus
taa hyvin paikkaansa. Kiintosilta 
näin pitkillä jänneväleillä ei ole 
hyvä ratkaisu. 

Kuva 13 
Ympäri ulottuva kisko kuvassa 14 

olevaa proteesia varten. 

Irroitettavassa proteesissa on 
lisäksi seuraavat edut puolellaan: 
Kosmeettisessa mielessä voimme 
"uskaltaa" enemmän, koska kor
jaukset ovat helppoja tehdä. Etu
hampaat voimme asettaa luon
nollisesti ja ilman metallia taka
na, joten lopputulos on "luonnol
linen". Lisäksi antaa keinoien 
edessä mahdollisuuden saada ai
kaan täysin samanlaisen tilan
teen kuin potilaalla on ennenkin 
ollut. Kiintosillan ollessa kysy
myksessä joudutaan usein pakos
ta tekemään kompromissiratkai
su hygienian ja kosmetiikan vä-
liUä. 

Kun käsittelemme kiskopro-
teesia "pitkällä tähtäimellä" on 
syytä kiinnittää huomiota niihin 
mahdollisuuksiin, jotka tulevat 
ajankohtaisiksi sen jälkeen kun 
potilas menettää jonkun tuki-
hampaista. Voimme todeta, että 
mahdollisuudet korjauksiin ovat 
paljon paremmat kuin kiintosil-
tojen kohdalla. Esimerkkinä täy-

Kuva 14 
Ylöleuan fcislcoprotecsi ympäri ulottu
van kiskon varaan rakentuva (kuva 
13) 3+3:ssa olevissa ikkunakruunuissa 

yksihaaraiset palatinaaliset pinteet. 

dennysmahdollisuuksista käsitte
lemme muutamia tapauksia. Esi
merkiksi kuvassa 13 ja 14 voi 
ilmetä seuraavat muutostyöt: 
1. Mahdollisuus: 7+7 joudutaan 

poistamaan. Kokemuksesta 
tiedämme, että kunnollisesti 
päällystetyt kulmahampaat 
kestävät oikealla tavalla kuor
mitettuna kauan. Molarit ei
vät sitävastoin kestä lähes
kään yhtä kauan. 

Ratkaisu: Kisko katkaistaan 3 + 
3:n distpuolelta, jolloin tilanne 
on sama kuin tapauksessa etukis
ko — molemminpuoliset vapaa
päätesatulat. Tuettuna etukis
koon ei kulmahampaisiin kohdis
tu haitallisia kippivaikutuksia. 
2. Mahdollisuus: Toisen tukimo-

laarin + 7 menetys. 
Ratkaisu: Joko irroitetaan ai
noastaan sen puolen kisko, jossa 
poistettava hammas on ja laajen
tamalla satulaa kompensoidaan 
lisääntynyt pururasitus, tai toi
mitaan silmälläpitäen toisenkin 
molaarin poistamista lähiaikoina. 
Tällöin katkaistaan kiskot mo
lemmilta sivuilta ja ankkuroi
daan toinen satula molariin ke
vyesti joustavalla pinteellä. 
3. Mahdollisuus: 3 + 7+:n me

netys. 
Ratkaisu: Jäljelle jäänyt kisko 
+3 +7 riittää vielä proteesin 
kiinnitystä ja tukea varten. 
4. Mahdollisuus: Toisen kulma

hampaan, +3:n menetys. 
Ratkaisu: Menetellään samoin 
kuin tapaus 3:ssa. Yksinäinen 
molari varustetaan kevyesti jous
tavalla pinteellä siten, että estyy 
kippiliike linjalla 3 + +7. 
5. Mahdollisuus: Molempien kul

mahampaiden menetys. -> 



Ei enää mahdollisuuksia muutok
siin, vaan koko levyn valmista
minen on väistämätömästi edessä. 

Tukihampaan kestoikä ei ole 
matemaattisesti laskettavissa, jo
kainen lääkäri sekä teknikko 
voivat omasta kokemuksestaan 
julkituoda esimerkkejä tässä 
mielessä — sekä positiivisia että 
negatiivisia. Monasti yhdenkin 
tukihampaan menetys saattaa 
tehdä koko suuritöisen ja kaihin 
työn käyttökelvottomaksi. Ki in-
to- ja irtosiltojen ollessa kysy
myksessä olemme usein tämän 
pulman edessä. Kiskoproteesi an
taa meille sensijaan mahdollisuu
det sellaisiin konstruktiivisiin 
muutoksiin, että potilas voi suh
teellisen pienin muutoksin saada 
työstä vielä täysin pätevän ja 
tarkoituksenmukaisen pitkäksi 
aikaa eteenpäin. 

Kun tapauksesta kuvassa 15 
joudutaan poistamaan 8— —7 
—8, nehän muodostavat kons
truktion heikoimman kohdan — 
voidaan työstä saada toiminnalli
sesti täysipainoinen muuttamalla 
se vapaapäätteiseksi. Poistetaan 
tuet 5- 5:stä ja —7 korvataan 
akryylihampaalla, kiinnitettynä 
vapaapäätesatulaan. 

Jos tarkastelemme tilannetta 
joka olisi ollut edessä, jos kysy
myksessä olisi ollut silta, huo
maamme ne edut, jotka kiskopro-
teesilla on puolellaan. 

C. Juurikappakisko (kuva 16) 
Tällaista ratkaisua pidetään 

joskus ylimenovaiheena koko
proteesiin siirryttäessä. Tämä kä
sitys on kuitenkin tällaisen työn 

Kuva 15 
Jäykästi tuettu alaleruin kiskokiinni-
tysproteesi, suunniteltu "pitkällä täh
täimellä". 4+ väliosana kiskotuksessa 
helpottaa ja yksinkertaistaa tilannetta 

myöhemmässä vaiheessa. 

Kuva 16 
Juurifcappafcisfco 3 3. 

aliarvioimista, sillä se tarjoaa 
epäilemättä hyvän ratkaisun 
vuosikausiksi eteenpäin. 
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Kuvassa 17 näemme tapauk
sen, jossa 4 + 2 + + 1 juurien 
poistamisen jälkeen tavallinen l i -
makalvoproteesi olisi ollut ainoa 
mahdollisuus. Kuvassa näkyvää 
juurikappakiskoa hyväksikäyt
täen on nyt saatu aikaan lähinnä 
irtosiltaa vastaava proteettinen 
ratkaisu, joka on sekä vankka 
että kosmeettisesti edullinen. 

Tämän — osittain aika teoreet
tisen tarkastelun jälkeen tarkas
telemme kiskoproteesin eri osien 
rakenteellisia yksityiskohtia: 

I. Ankkurointi (pinnekiinnitys) 

Nykyisin käytämme useimmi
ten tavallisia vedetystä materiaa
lista valmistettuja pinteitä. Näi
den kiinnitysominaisuuksien pa
rantamiseksi voidaan tukiham
paiden metallikruunuihin tehdä 
sopivia "tarttumapykäliä". On 
tarkasti pidettävä silmällä että 
pinteiden vaikutus rajoittuu ai
noastaan vetosuuntaan ja estää 
työn kippaamisen. Ne eivät saa 
estää vapaapäätesatuloiden l i ik
kuvuutta vaakasuorassa tasossa. 
Pinteet tehdään kevyesti jousta
viksi. Jos pinnekiinnitys on kruu
nuissa, on luovuttava pinteen 
linguaalihaarasta. (Vertaa kuvia 
2 ja 8.) 

Mikäli molemminpuolinen lin-
guaalikaari osoittautuu tarpeelli
seksi kolmen hampaan pituudel
ta (tapaus, jossa on jäljellä 5— 
4— 3 —4 —5), suositellaan 2-
haaraisia pinteitä, koska silloin 
kielenalusbyygeli joustavuutensa 
ansiosta sallii sivuliikkeitä. Tämä 
sivuliike estetään pinteillä 5— 
—5 ympärillä. 

Kuva 17 
Yläproteesi tuettu kiskorunkoon 

4+ 2+ +1. 

«j»fj* 

Kuva 18 
Jäljellä olevan purennan periaatteelli
nen jöj/fcistäminen pinta- ja lineaari-
suuntaan. (Kantorowicz'in mukaan) 

Toinen mahdollisuus voidaan 
myös suunnitella seuraavasti: 
Tukipylväskruunujen distaali-
approksimaalipintoihin ei tehdä 
pykäliä, joihin pinnehaarat kiin
nittyvät. Labiaalinen kiskokiin-
nitys on suunniteltu kevyesti 
alle meneväksi. Tämä on hyvä 
ratkaisu kosmeettiselta kannalta 
ja kruunujen ollessa tarpeeksi 
pitkät, ei "kippiliikettä" pääse 
muodostumaan. 
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Tietysti voidaan proteesin kiin
nitys kiskoon tehdä niin jäykäk
si, ettei ainakaan alussa tarvita 
muuta varmistusta. "Presso-ma-
tic" ankkurointi on tarkoituksen 
mukainen silloin kun pinteitä ei 
lainkaan haluta käyttää. (Kuvas
sa 19 c näkyy tällainen kiinnitys
tapa, samoin 20 ja 21.) 

Kuvassa 20 ja 21 näemme ala
leuan kiskoproteesin, joka on 
ankkuroitu kiskoon kahdella 

Kuva 19 
Kaavamainen esitys proteesin kiinni

tystavoista tukikiskoon. 

Kuva -20 
Alaleuan kiskoproteesi, Presso-matic-

Yleensä juotetaan Presso-ma-
ticin ulkohylsy kiinni proteesi-
konstruktioon, kuten näkyy ku
vassa 20. 

Käyttämällä pehmeää akryyliä 
muodostuvat kiinnitysmahdoUi-
suudet vieläkin monipuolisim-
maksi. Tulevaisuudessa tämä ai
ne kehittyy varmasti huomatta
valla tavalla, sillä nyt muodostaa 
pehmeänä pysyvän akryylin kes
tävyys omat pulmansa ja varjo
puolensa. Tässä tapauksessa teh
dään kisko joko pyöreäksi tai 
soikeaksi, jonka yl i proteesi peh
meän akryylin ansiosta "naksah-

Kuva 21 
Sama työ sisäpuolelta, jossa näkyy 

joustavat Pressomatic-nokat. 

Kuva 22 
Juurikappakiskon varaan kiinnittyvä 
alaproteesi. Kiinnitys pehmeän akryy

lin muodostaman lamelltn avulla. 

taa" paikalleen ja muodostaa hy
vän ja silti elastisen kiinnityksen. 
(Vertaa kuvia 22 ja 19 a.) 

Tähänastiset kokemukset ovat 
osoittaneet, että pehmeän akryy
lin joutuu uusimaan noin 2 vuo
den kuluttua. Korjaukset poh-
jausmenetelmällä ovat kuitenkin 
siinä määrin helppoja, ettei siinä 
mielessä liene syytä pitää tätä 
varjopuolta huomattavana. 

Löytyy pehmeää akryyliä, jota 
voidaan kiinnittää suoraan me
tallille. Valmistajan ilmoituksen 
mukaan aine kiinnittyy hyvin 
metalliin, omakohtaisia koke
muksia ei allekirjoittaneella vielä 
tämän aineen suhteen ole. 

Kuvassa 23 näemme Dolder-
kiskon. Tämä on ainoa menetel-
ipä, jossa vielä käytetään kuvas
sa näkyvää kiinnitystapaa. 

Kuva 23 
Dolder-fcis/coniuel. Kiskon päälle tule
vat kiinnittimet tekevät mahdolliseksi 

purusuuntaan. 

II. Kisko 
Soikea, pyöreä vai neHskul-

mainen kisko? Nämä ovat kysy
myksiä, jotka on otettava huo
mioon suunnitteluvaiheessa. 

Perussääntönä voidaan maini
ta, että kiskon vahvuuden on ol
tava oikeassa suhteessa sen pi
tuuteen nähden. Standardivah-

vuutena voidaan pitää 1,75—2,25 
mm. Soikeaa kiskoa voidaan 
yleensä pitää edullisena. Tieten
kään ei saa unohtaa että kiskoon 
kiinnittyvän proteesin on joustet
tava vaakasuorassa tasossa sen 
verran, ettei rasitus purtaessa 
pääse liiaksi vaikuttamaan kisko-
tukihammasrakenteeseen. 

Luonnollisesti on myöskin pyö
reä kisko sopiva, edellyttäen vä
hintään 2 mm paksuutta. Eten
kin silloin, kun on rajoitetusti 
tilaa, on edullista käyttää pyö
reää kiskoa. Samoin silloin kun 
on kysymyksessä juurikappojen 
varaan tehty kiinnityskisko. 

Neliskulmaista profiilia on syy
tä käyttää sdloin kun on kysy
mys jäykästi tuetusta tapaukses
ta. (Esim. irtosilloissa ja sen ta
paisissa töissä.) 

Kuvassa 24 näemme kisko-
suunnittelun alaleuassa. lenval-

Kuva 24 
Alaleuan ntuelpTotccsi, siltamainen 

etusatula kiskorunkoon tuettuna. 



Iin erikoisen muodon takia on 
tilanne ratkaistu siten, että eteen 
on tehty irtosilta. Juurikappojen 
välissä neliskulmainen kisko, va
paapäätesatulat 7— 6 6 —7 
kiinnitetty Biaggi-nivelin jäy
kästi tuettuun eturunkoon. 

Harvoin on ienvalli niin tasai
sen muotoinen, että voidaan ve
tää kisko pilarista toiseen sään
nöllisesti. Silloin voimme tehdä 
kiskon siten, että se on i r t i ien-
vallista ja alta huuhdottava. Tä
mä on hygieenisyyden kannalta 

Kuva 25 
Yläleuan kisko, irti limakalvosta. 

(Alta huuhdottava) 

Kuva 26 
Alaleuan kiskorunko. Kiskon ja sil-
lanosan 3 yhdistely, jolloin on saatu 
aikaan edullinen • kiskon asento ja 

kaukosatulakiinnitys. 
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tärkeää. Tämä on tietenkin mah
dollista vain silloin kim purenta 
sen sallii. 

Myös valaen voidaan kisko 
valmistaa, jolloin sen alareuna 
voidaan muovailla ientä vastaan 
ja ienvallin muotoa seuraten. 

Kuva 27 
Alaleuan kiskoproteesi. Tilanteen hel

pottamiseksi 4—:ssa liitin. 

Kuva 28 
Yläleuan kiskoproteesi, jossa on tuki • 

7+:ssa. 

Jos suussa olevat tukihampaat 
vaativat kiskon johtamista "mut
kan kautta" silloin voidaan me
netellä kuvan 26 osoittamalla ta
valla. —3:een järjestetään liitin, 
johon kisko juotetaan suoraan 
linjaan. Kuvissa 27 ja 15 näem
me esimerkkejä tämäntapaisista 
töistä. 

m . Kiinnitys kiskon varaan 
Murtumisvaara proteesissa on 

suurin juuri siinä missä se kiin
nittyy kiskoon. Foneettisista syis
tä muovaillaan proteesi siitä koh
dasta mahdollisimman ohueksi. 
Proteesin tämän kohdan suunnit
telussa ja muovailussa on nouda
tettava suurta huolellisuutta. 
Suositellaan verkko- tai muuta 
vahvistusta. Kuvassa 29 on esi
tetty edullinen vahvistustapa 
kaavamaisesti. Limakalvon suun
taan tehdään ling.kaaren tapai
nen vahvikelanka. Kaksinkertai
nen metalliverkko hitsataan tä
hän lankaan kiinni ja taivute
taan labiaalisesti kiskon yh. Ak
ryylin on silti oltava vähintään 3 
mm paksu tässä kohdassa. 

Vielä parempi ratkaisu on tai
vuttaa ling.kaari, johon hitsataan 
tai juotetaan useampia kiskon y l i 
taipuvia lankoja. Tällöin ei mur-

Mahdollisuus kiinnityskohdan vahvis
tamiseksi verkon ja tukilangan avulla 

(teräs). 

tumisvaaraa esiintyne juuri ol
lenkaan. Vertaa kuvia 31 ja 5. 

Ihanneratkaisu on tehdä tämä 
tukirakennelma valamalla joko 
teräksestä tai kullasta, joUoin sen 
voi muovailla siroksi ja asialli
seksi. Myös foneettiselta kannal
ta saavutetaan täUä tavalla hyvä 
tulos. (Kuvat 32 ja 33.) 

IV. Kiskoproteesin valmista
minen 

Yleensä ei pidä yrittää präs
sätä akryylia suoraan kiskon 
päälle. Allemenevä kisko lähtee 
harvoin ilman väkivaltaa i r t i . 
Näin tapahtuu silloinkin kun 
aUe menevät osat peitetään (ta
soitetaan) kipsillä tai sementillä. 

Jotta tulisi mahdolliseksi tar
kastaa valmiin työn istuvuutta, 
on syytä menetellä seuraavalla 
tavalla: 

a) valmistaa duplikaatti-malli 
h) työn valmistaminen siten, 

että se irroitetaan alkuperäismal-
lin päältä ja valmistetaan erik 
seen. 

Menetelmää a) suositellaan 

Kuva 30 
Alaletian /cisfcoproteesin yksinkertai
nen muunnos. Tukipilarikruunut kier
retty lankabyygeleiden avulla, ilman 

pinteitä. 
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käytettäväksi silloin kun proteesi 
kiinnittyy kiskoon akryylillä, — 
ennenkaikkea silloin kun työhön 
liittyy ling.kaari. Samoin silloin 
kun kiinnityskohta on tehty va
lamalla kuvan 33 b mukaan. 

Menetelmää h) silloin kun pro
teesin kiinnityskohta kiskoon on 
tehty metallista, jolloin vahasta 
muovailtu proteesi voidaan nos
taa mallilta pois ja siirtää kyvet-
tiin ilman mallia. Myös voidaan 
etuhammasalue irroittaa vaha-
vaiheessa yhtenä blokkina ja 

Kiskorunko taivutetulla ling .kaarella 
tukihampaiden 3+ +3 kiertämiseksi. 

Kuva 33 
Erilaisia mahdollisuuksia valamalla 
tehdyn proteesirungon kiinnittämi

sestä kiskoon. 

Kuva 34 
Kiskoproteesirunko Crom-Kobaltista, 
kulmahampaat ikkunakruunuja. Etu
hampaat irroitettu blokkina polymeri-
sointia varten ja kiinnitetään loppu
vaiheessa runkoon itsekovettuvalla 

akryylillä. 

kiinnittää erikseen valmistettuna 
proteesiin loppuvaiheessa itseko
vettuvalla akryylillä. 

Korostettakoon vielä lopuksi, 
että kiskoproteesi on malliesi
merkki verrattain yksinkertai
sesta proteesikonstruktiosta, jota 
silti voidaan pitää toiminnalli
sesti ja kosmeettisesti korkeata
soisena työnä. Se tasoittaa omal
ta osaltaan kuilua, joka on ole
massa "sosiaali"- ja "superprote-
tiikan" välillä. Toisin sanoen kis-
koproteesitekniikka tekee mah
dolliseksi valmistaa korkeatasoi
sia proteeseja olematta silti kus
tannuksiltaan sosiaaliselta kan
nalta mahdoton toteuttaa. 

Suomennos Das Dental-Labor 
ammattilehdestä N:o 9 ja 10 
1960. 

»HAMMASTEKN IKKO» lehden seu
raava numero ilmestyy syyskuun 
puolessa välissä. Tähän numeroon 
aiottu aineisto pitää olla toimituksessa 
e lokuun 15 päivään mennessä. 

T o i m i t u s 

Kaikkiin kultatöihin 
suositellaan 

PLATINA-KULTASEOKSIA 
koska 

ne ovat tavalliseen karaatti kultaan verrattuna: kovempia, 

joustavampia, hienojyvälsemplä, värlnsäpitävämplä, lujempia, 

kemiallisesti vastustuskykyisempiä ja kokoomukseltaan tasai

sempia. 

Teknillisesti näillä seoksilla on seuraavat edut: työ yksin

kertaistuu, valuplnta on tasainen, pehmeässä tilassa niitä 

voidaan muotoilla, yleensä aikaansaadaan parempia tuloksia. 

S u o s i t t e l e m m e : 

DEGUSSAN - DEGULOR IA : valuna, nauhana, lankana sekä 

juotteena - kalkkiin tarkoituksiin. 

S JÖDINGIN C ja D KULTAA. ( 

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



VARADENT 
H A M M A S T A R V I K E L I I K E 

A r k a d i a n k. 18 H e l s i n k i 
P u h e l i m e t 4 4 0 7 7 1 5 9 3 0 7 

K r o m i k o b o l t t a r v i k k e i t a 

H a m p a i t a 

A k r y I iai ne i t a 

B y y g e l e i t ä 

P o r i a 

H i o m a t a r v i k k e i t a 

V a h o j a 

A l g i n a a t t i a i n e i t a 

L A B O R A T O R I O -
K I K K O J A 

Tapin valmistaminen ilman 
veistämistä 

Kuparirengasjäljennös täpä-
tään vibraattoria käyttäen eri-
koiskovakipsistä. Säästämme ai
kaa ja vaivaa tapin tyviosan 
muotoilussa, jos työnnämme ko-
vakipsiosan paperista tehtyyn 
suppiloon, joka esim. vahalla sau
mataan yhteen. Kovettumisen 
jälkeen poistetaan ylimääräinen 
kipsi, jolloin tappi on valmiin-
muotoinen. 

1. Kuparirengasjäljennös 
2. Paperisuppilo 
3. Kuparirenkaxm ja paperisuppilon 

yhtymäkohta 
4. Kouakipsi ja samalla valmis tapin 

tyviosa. 

Kultafasetteja proteeseja varten 
akryylihampaista 

Akryylihammas hiotaan sisä
puolelta niin, että siitä jää vain 
ohut ulkokuori. Tähän kiinnite
tään valukanava, upotetaan sy
linteriin, valetaan ja kiilloite-
taan. Näin saamme helposti 
muotokauniita kultafasettej a pro
teeseja varten. 

Kesälomien ja kesäajan johdosta 
ovat asiamiehen tavalliset torstaivas-
taanotot Liiton huoneistossa muutetut 
entisen tavan mukaan kesä—eiokuim 
1961 aikana seuraavasti: kesä- ja hei-
näkuvm ensimmäisenä torstaina on 
vastaanotto, mutta vastaava kuukau
den ainoa vastaanotto on elokuussa 10 
päivänä. Muina aikoina pyydetään 
käyttämään aiheen ilmaantuessa koti
puhelinta. 

M Y Y T Ä V Ä N Ä 
kovan ja pehmeän prot.materiaalin 
painevalukone (Protomat). Tiedus-
teiut puh. 462 232. 

K E S Ä A I K A 
Työehtosopimuksen mukaan 

aikaa hammastekniiiiseiiä alalla 
kesäaika 27. 6. 1961 siten, että 
siitä seuraavat lauantait ovat 
vapaat ja muut työpäivät nor
maalin pituisia. Kesäaika päät
tyy 9. 9. 1961. Tänä vuonna on 
siis ensimmäinen vapaa lauantai 
1. 7. ja viimeinen 9. 9. Kesälo
maan nähden ei kesäajan lauan
tait vaikuta mitään, joten kesä
loma-aikana ei myöskään saa 
paikkaa vähentää. Kesäaika on 
jokaisen työnantajan ja työnte
kijän huomioitava ja noudatet
tava sitä kuten työehtosopimuk
sen 2 §:ssä sanotaan. 
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U R H E I L U A 
HIIHTOKILPAILUT 

Suomen Hammasteknikkojen 
Liiton hiihtokilpailut pidettiin 
26. 2. 61 Tampereella Yrittäjäho-
vin maastossa. Sää oli erittäin 
kaunis, mutta keli sitävastoin 
suojainen. Lunta oli vähän, mut
ta kuitenkin sen verran, että latu 
oli tehty lumesta. Yleisöä oli 
myös jonkin verran oman am
mattipiirin keskuudesta. 

Lähtöajaksi ilmoitettiin 12.30, 
ja parittain kilpailtavaksi. K i l 
pailuun oli ilmoittautunut kaik-

Henkilötietoja 
50 V. 

16. 7. 61 täyttää 50 v. harriTnas-
teknikko ja liittomme kunnia
jäsen Antti Hertola. Hänet tun
netaan ammattikuntamme pii
rissä siksi hyvin ja hänen aikaan
saannoksensa liittomme työken
tällä siksi näkyvät, että niiden 
luetteleminen on turhaa. Esitäm
mekin hänelle merkkipäivänään 
sydänlämpöisen kiitoksen teh
dystä työstä ja onnittelemme päi
vänsankaria lämpimällä käden
puristuksella. Onneksi olkoon 
Antti. 

24. 8. 61 täyttää 50 v. hammas
teknikko Aare Vesanto Jyväs
kylässä. Sydämellinen onnitte
lumme ammattiveljelle. 

Jatkokertomus "Hampiaanhoitoa Sa-
moasaarilla" oli tilan puutteen vuoksi 
siirrettävä seuraavaan numeroon. 

kiaan 18 kilpailijaa. Kellon lä
hestyessä 12.30:tä ilmestyi lähtö
paikalle Siikanen Hrgistä ja Kuu
la Tampereelta. Lähtö tapahtui 
täsmälleen edellämainittuun ai
kaan. Sen jälkeen sujutteli läh
töpaikalle edeltäpäin koviksi ni
miksi tunnetut hiihtäjämme Tiai
nen Helsingistä ja Rikkonen V-
koskelta. Kumpikin lähtivät mat
kaan päättäväisin ilmein ja r i 
vakkaan tahtiin. Seuraavana pa
rina lähtivät helsinkiläset Salmi
nen ja Hertola, viimeksimainittu 
ikämiessarjassa hiihtävä. He sai
vat lähtiessään suuret suosion
osoitukset. 

Seuraava pari olikin jo ennes
tään vastaavista kisoista timnetut 
Ajanto ja ikämies Rajamäki. 
Kumpikin lähtivät kuin tuulis
pää, suosionosoitusten saattama
na. Nämä olivat ne mainittavam
mat nimet ja heidän jälkeensä 
lähtivät muut hiihtäjät, joilla 
etukäteen veikattuna ei oUut sa
nomista kärkipäähän. Viimeksi 
kuitenkin nuorten sarjassa hiihti
vät Koskinen ja Merotie. 

Puolimatkassa jo nähtiin, että 
Rajamäki piti kaikista kovinta 
vauhtia. Tiziinen ja Rikkonen 
taistelivat kovaa taistelua yleisen 
sarjan voitosta. Rikkonen oli jo 
saanut pienen etumatkan. Siika
nen ensimmäisenä lähteneenä 
hiihteli löysin rantein, nauttien 
keväisestä päivästä. 

Maaliin tulijoista oli ensimmäi
nen ylivoimaisesti nuoremmat 
hiihtäjät kukistanut Rajamäki, 
lyöden seuraavaksi tulleen ylei
sen sarjan Rikkosen y l i 5 minuu
tilla. Rikkosen kanssa kovaa k i l -
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Ikämiehet 

Hiihtokilpailuien voittaja ikämies 
Rajamäen Jussi. 

paa käynyt Tiainen sai tunnustaa 
maaliin tullessaan parinsa noin 
40 sek. paremmakseen. 

T u l o k s i a : 
Yleinen sarja 

1) Rikkonen 32,52 
2) Tiainen 33,38 
3) Ajanto 35,05 
4) Mäkelä 36,46 
5) Riikonen 41,03 
6) Koivunen, M. 43,49 
7) Salminen 44,34 
8) Kuula 45,45 
9) Halme • 45,48 

10) Haakana 46,36 
11) Uotila 47,32 
12) Salmela 53,24 
13) Koivunen, P. 54,33 
14) Siikanen 1.01,45 

1) Rajamäki 27,35 
2) Hertola 39,22 

Nuoret 
1) Koskinen 18,06 
2) Merotie 26,00 

Joukkuekilpa 
1) Tampereen Hammas 2.14,20 

Riikonen, Kuula, Uotila 
2) Ahosen lab. 2.23,01 

Koivunen, M., Halme, Salmela 
3) Hamm. ja teräslab. 2.32,55 

Siikanen, Salminen, Haakana 

Kilpailu oli erittäin kireä ja 
mielenkiintoinen kuitenkin vain 
yleisessä sarjassa. Ikämiesten ja 
nuorten sarjoissa olivat erot ai
van selvät voittajien kohdalla. 

Kilpailujen jälkeen nautittiin 
saunasta ja erittäin maukkaasta 
hernerokasta. Ja keskusteltiin 
kilpailuista rattoisasti, etenkin 
sen järjestelystä, joka oli erittäin 
hyvä. Kiitos siitä Sokuralle ja 
Rajamäelle. 

MM. 

Yleisurheilukilpailut 

Liiton yleisurheilukilpailut jär
jestetään sunnuntaina elokuun 
27 p:nä Tampereella Pyynikin 
urheilukentällä klo 12. 

Yleinen sarja: 100 m, pituus, 
kuula ja korkeus. 

Ikämiehet: 100 m, pituus ja 
kuula. 

Ilmoittautuminen M. Mäkeläl
le, Tampere, Aleksanterinkatu 
17 A 28. Puh. 23 886 tai iltaisin 
28 720. 

Tamp. Urheilutoimikunta 
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Kovin 
Kovakipsi 
on 

PERMASTONE 
i Alkuperämaa: U S A 

Puristuslujuus: 7400 Ibs, sm^. ' . 

Kovettumisaika: 10—12 min. 

Laajentuminen kovettumlsalkana kork. 0,23 % 

Pinnat ovat kivikovia, sileitä ja tiiviitä. 

Permastone on edullisin ja halvin laatukovakipsi. 

P E R M A S T O N E A K A N N A T T A A K O K E I L L A . 

Toimitus heti varastosta • ' ' 

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

CTEILON (REKIST.) 

P R O T E E S I A I N E 

on aina ollut johdossa luonnollisten 
väriensä, yksinkertaisen tekniik
kansa ja luotettavuutensa ansiosta. 

S T E L L O N 

RISTII N S I D OTTU 

Ristisidonnasta koituvat edut ovat 
akryylitöissä mitä huomattavimmat 

Stellon proteeslaine 
toimitetaan nykyään 
ristisidontanesteellä. 

A M A L G A M A T E D D E N T A L T U O T E 
Suomessa: 
Oy D E N T A L D E P O T Ab 
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ELEMO 
riippumoottori 

60 W 

12.000 kierr./min. 

90 W 
18.000 kierr./min. 

Sveitsiläistä 
tarkkuus-

työtä 

Va lmis ta j a Elemo Äg Svei ts i 

Yksinmyyjä Suomessa 

H A M M A S V Ä L I N E O Y 
28 

VARMA JA LUOTETTAVA 
Memmert- polymerisointikaappi 

Kolme eri kokoa: 

Pol 2/6 Kahdelle byygelllle 
(6 kyvettiä) 

Pol 4/12 neljälle byygelllle 
(12 kyvettiä) 

Pol 4/12 h neljälle isolle 
byygelllle 

Täysin automatisoitu 
iänsisaksaiainen 

polymerisointikaappi 

HAMMASVÄL INE Oy 
HELS INK I - A S E M A - A U K I O 2 C - PUH . 12623 
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HUIPPUTASON HAMMAS 
AJANMUKAISEEN PROTETIIKKAAN 
• U U D E T KERAAMISET MASSAT 

• ANATOMISESTI O IKEAT VÄRIT 

• LUONNONMUKA INEN OPTI IKKA 

• MALLIT ERI IKÄKAUSILLE 

• HELPPO TYÖSKENTELYTEKN I IKKA 

Oy. HAMMAS- ja SAIRASTARVIKE 
HELSINKI TAMPERE T U R K U 
p. 52 355 p. 29 117 p. 29 SIS 

VITA ZAHNFABRIK SÄCKINGEN 
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D i e ^ Technik-Bohrmaschme 
5 2 5 

120 Watt . 12000 U/min 

' V \ ^^"^ V D E - P r u f z e l c h e n 
D E \ fur Ihre S l cherhe l t l 

kräfUg • schnetl • geräuseham 

iesonders preitnterf 

im dauefgebtauch heraonagend ieuährf! 

seht etasfische Jeehniksehläueke 

mii Hodthuren-QUiiuethindung 

KALTENBACH VOIGT 
BIBERACH RISS 

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



D E ^ E Y 

DE TREY GESELLSCHAFT MBH • WIESBADEN 

Teidänkin menestyksenne avain on 

Kokeilkaa Tekin B I O D E N T Atraumatic diatorisia 
Pian tulossa B I O D E N T - B I O C R O S S Akryylihampaita 

kuuluisan Biodent väriasteikon mukaan. 

I i D E T R E Y T U O T E 

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