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Neljä erilaista ainetta; aina oikea
aine oikeaan tarkoitukseen.
• Toimivat samoilla kovettajilla
• Yksinkertaista käyttää
• Eivät tahraa
• Eivät kutistu
• Tarkka jäljennös
C. M. HUTSCHENREUTHER

Suomessa:
HAMMAS OY

Kalevankatu 3 A, Helsinki 10

Perl-Eifecl
VIVOSTilREE]

Elävähohtoiset,
todella "oikeaoptiset"

posliinihampaat

SR-VIVODENT[PE]

akryyllhampaat

HAMMASVÄLINE

H:ki 10 Keskusk. 8. Puh. 12 623
Turku Aurakatu 8 Puh. 27 921

OY

@

IXAXaAR

PIENEN PIENIÄ HIENOUKSIA

SjÖDINGILTÄ

T a k u u e t i k e t t i . Älä u n o h d a
sitä työselostuksesta!
Garanterat

• cl
S J Ö D I N G S

- G U L D

/////zz.

Pieniä todellisia hienouksia joita
voitte valita Sjödingin kokoelmasta.
JS-moilisylintereiilä voidaan yksinkertaisella tavalla, jäljennöksistä
valmistaa irroitettovio malleja nostokruunujo varten.
JS-mallinosto on niklottu ettei se
tarttuisi kipsiin, se on varustettu

soikealla päällä sopiokseen myös
kopeimpiinkin inkisiiveihin.
JS-pinledgenostat Pt-lr toi No-Ox
seoksista sopivat kaikkiin piniedgekonstruktioihin..
Paksuudet: 0,75—0,65—0,55 mm
Pituudet: 4 ja 6 mm.
JS-Valunasto, paisuntasäiliöllä jo
oikein mitoitetulla volukanavalla.

Te jotka käytätte
Sjödingin C-kultoa
Ilmoitatte tietysti
sen myös hammaslääkäreille.

N ä i n ollen keskikovaa
kultaa! T ä m ä n sanonnan taakse saattaa
piiloutua hyvin paljon.

Jos vain kirjoitatte
C-kultoo lähetteeseen
jo laskuun ilmaisee se
hänelle voin että köytätte l u o k k a
lll-kultoa
FDI- standardista.

Jos sitävastoin köytätte takuuetikettiö
johon merkitsette C
el ole epäilystäkään
mitä on käytetty.
Ehdottomasti laatukultaa, jonka takeena
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on kokemus jo taito.
Se antoa hammaslääkärille lisää luottamusta teihin jo työmenetelmiinne.
Näin ollen ä l ä unohda
takuuetlketin olemassaoloa, vaon köytä sitä
jatkuvasti kaikissa
kultotöissö laadun
takeena.
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Tapahtunutta ja edessä olevaa
Kesää kohden ollaan jälleen menossa, joskin tämän hetken sääolosuhteet näyttävät
perin synkiltä, mutta ompahan jälleen luvattu
lämmintäkin
tulevaksi.
Mutta nyt on syytä ja paikallaan kerrata tapahtuneita

eli astua askel

taaksepäin ja katsoa, mitä on tapahtunut.
Alamme palkka- ja työehtosopimukset
saivat yllättävän
nopean ratkaisun ja päätyivät
kahden neuvottelun jälkeen
molemminpuoliseen
sopimukseen.
Palkkasopimuksen
sanamuoto sai uuden jaottelun, joka
katsottiin olevan asiallisemman, siirtymällä
kolmeen
palkkaryhmään
laillistettujen hammasteknikkojen
kohdalla.
Hammasteknikko-oppilaat
ovat edelleen neljässä ryhmässä eli sen mukaisesti, kuinka opiskelu edistyy. Palkkasopimus edellyttää alimmaispalkkaa,
joka on maksettava.
Laillistettujen
hammasteknikkojen
kohdalla tulee lisäksi ikälisät, joka
edellyttää 3-ikälisää 3:n, 6:n ja 9:n palveluvuoden jälkeen samalla työnantajalla ja on se ä 5 f/o voimassa olevan palkkasopimuksen
mukaisesta
ohjepalkasta.
Palkka- ja työehtosopimukset
on laadittu noudattamista varten ja sc
koskee myöskin ikälisiä, jota monessa tapauksessa ei ole
suoritettu.
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Tämä pitäisi huomioida ainakin silloin kun tarkoin maksetaan
sopimuksen mukaisia
alimmaispalkkoja.

palkka-

Samoihin aikoihin tuli voimaan myöskin uusi työhinnasto,
joka edellyttää 10 "/om nousua ja jonka avulla kompensoidaan palkka- ym. hintojen nousut. Tämä korotus kattaa hyvin heikosti tapahtuneet
korotukset ja se edellyttää sitä, että työhinnastoa
on tarkoin noudatettava ja
lopetettava hinnan alennukset ja määrättyjen
työosuuksien
laskuttamatta jättäminen.
Silloin dumppaajat voivat todeta laboratorion kannattavuudenkin
nousseen ja jopa kannattaa maksaa ikälisätkin.
Kunnollisesta työstä kannattaa periä kunnollinen hinta ja sen
kannattaa
myöskin työn teettäjänkin
maksaa. Liitolla on vahvistettu
työhinnasto
jota tulee jokaisen noudattaa, yksityisesti laadittuja hinnastoja,
jotka
poikkeavat Liiton hinnastosta, eivät ole sallittuja.
Hammaslaboratoriot
eivät ole mitään alennustavarataloja, joista saa toisarvoisia tuotteita polkuhinnalla.
Tällaisissa tapauksissa selkänahka myydään liian halvalla
ja se tulee myöhemmin
kostautumaan.
1. 4. astui voimaan kansanterveyslaki,
joka täydellä teholla tulee
alallamme vaikuttamaan vasta vuosien kuluttua. Tällä hetkellä
jolloin
terveyskeskusten
toiminta hammashuollon
kohdalla on päässyt
vasta
osittain alkamaan, ei siinä laboratorioon nähden ole ihmeitä
tapahtunut.
Laskutusosoite on vain muuttunut ja sehän selviää kullakin
paikkakunnalla erikseen.
Kuitenkin
on huomioitava, että
terveyskeskustenkin
töissä on noudatettava vahvistettua työhinnastoa.
Millä tavalla toiminta
tulee jatkumaan alaamme nähden, se nähdään vasta myöhemmin
ja siitä
tietenkin päättää kuntien terveyskeskukset
erikseen. Yhtenäinen
kaava
koko maata käsittävänä
on tietenkin paikallaan ja sehän se ratkaisee
koko toimintamuodon.
Jokaisen hammasteknikon
on syytä
paikkakunnillaan seurata ja tarkkailla kehitystä ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa kunnissaan millä tavalla hammasteknillisiä
työasioita
hoidetaan.
Kyseessähän on koko ammattikunnan
etu ja tulevaisuus.
Hammashuollon henkilökunnan
tarve ja koulutus on eri toimikuntien
tutkittavana ja suunniteltavana.
Minkälaisia näiden ehdotukset
tulevat
olemaan, siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Tutkijoita ja suunnittelijoita
on ainakin runsaasti ja koulutuspaikkoja
ehdolla vähän joka puolella
maatamme, koskapa lehtiuutiset näin kertovat.
On toimikuntia,
jotka
ovat saaneet tehtäväkseen
tutkia myöskin mm. hammasteknikkojen
lisäkoulutusta ja sen tarvetta. Taholtamme on kuitenkin annettu
ymmärtää.
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että nykyinen määrä ja lisäkasvu on kysyntää tyydyttävä.
Tämän hetken pahin pula on saada sijoitettua nyt h-koulusta tulleet sekä oppilaille
harjoittelupaikat.
Tällä hetkellä tuntuu siltä, kuin alamme olisi kiehumapisteessä.
Etenkin nuorempi polvi on hyvin agressiivinen ja sehän on luonnollista, kun
tulevaisuutta on rakennettava. Se on sitten eri asia millä tavalla tämä
toteutetaan. Ainakin Keski-Suomen maakunnasta on kuulunut
ihmeitä.
Uusia laboratorioita on ilmestynyt runsaaslaisesti ja suurimpana virheenä on ollut se, että on lähdetty
vaaralliselle
hintakilpailulinjalle.
Tämä ei ole kollegiaalista eikä rehtiä peliä. Se tuo nurjat puolensa myöhemmin esille ja silloin on myöhäistä katua kun silmukka kiristyy kaulan ympärille.
Asiat on hoidettava asialinjalle heti alkuun, eikä myöhemmin, jolloin se on vaikeampaa. Asiat on otettava rehellisesti koko
ammattikuntaa ajatellen ,eikä niin, että se vaikuttaa toisen ammattikunnan etuja hyödyttäen.
Edelleen hammaslaboratoriot kuuluvat olla
vain hammasteknikkojen
hoidossa ja hallinnassa, silloin
kokonaisuus
säilyy ja taloudelliset intressit tulevat hoidettua ammattikunnan
etujen
mukaisesti. On muistettava, että hammaslaboratorion omistus ja hoito
kuuluu vain hammasteknikoille ja siihen on kaikin keinoin
pyrittävä.
Yhtymät,
joissa hammaslääkäreitä
on mukana ei ole menestyvä
yritys,
siinä on oma suu lähempänä kuin kontin suu.
Tässä tuli taasen paukutettua asiaa, joka tulevaisuutta ajatellen on
tärkeätä ajateltavaa. Mutta on ajateltava myöskin kesää, sillä se on jo
edessä. Kuten tavallisesti, siltä on saatava irti kaikki mahdollinen. Nyt
meillä on siihen tilaisuus ja tietenkin sitä käytämme
hyväksemme
ja
nautimme kesästä täysin siemauksin.
Mieluisia

ja piristäviä

kesäisiä

hetkiä

Teille

kaikille.
M.

Elomaa

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOI

KURSSIT

Hammasteknikontoimen harjoittamisesta annetussa laissa edellytetyt
jatko- ja erikoiskurssit järjestetään laillistetuille hammasteknikoille.
Jatkokurssille ovat oikeutettuja hakemaan oppisopimusteitse valmistuneet hammasteknikot, jotka ovat vätiintään 10 vuotta tiarjoittaneet
hammasteknikon ammattia ja erikoiskurssille hammasteknikkokoulusta valmistuneet tiammasteknikot, jotka ovat toimineet 5 vuotta hammasteknikkoina. Kursseille otetaan hakemusten perusteella yhteensä
12 oppilasta. Kurssit kestävät 100 työpäivää ja alkavat elokuussa 1972,
mikäli Ammattikasvatushallitus niin päättää.
Hakemukseen tulee liittää virkatodistus, oikeiksi todistetut jäljennökset keskikoulutodlstuksesta (tiammasteknikkokoulusta valmistuneiden
koulun päästötodistuksesta) ja laillistamispäätöksestä sekä nykyinen
tarkka osoite. Niiden kurssillepyrkljäin, jotka eivät ole suorittaneet
keskikoulukurssia, on oppikoulun vastaavan aineen opettajan, jolla
on valtion oppikoulun nuoremman lehtorin pätevyys, antamalla todistuksella (oikeaksi todistettu jäljennös) osoitettava omaavansa riittävät tiedot keskikoulun kurssivaatimuksiin kuuluvissa seuraavissa aineissa: fysiikka, kemia ja terveysoppi. Hakemuspapereita el palauteta.
Niiden tiakijoiden, jotka ovat aikaisemmin tomlttaneet jatkokurssitoimikunnalle edellä mainitut hakemuspaperit, tulee 30. 6. 1972 mennessä kirjallisesti vahvistaa pyrkivänsä alkavalle kurssille.

Valtion Hammasteknikkokoulun johtokunnalle osoitetut hakemukset on

TOIMINNANJOHTAJAN

»HAMMASTEKNIKKO»-lehden

vastaanottoa ei ole h e i n ä —
elokuun aikana. Vastaanotto
alkaa jälleen syyskuun 1 päiv ä n ä arkimaanantalsin kio 18
—19 liiton toimistossa Arkadiankatu 14 B 30.

seuraava numero ilmestyy syyskuun puolessa välissä. T ä h ä n
numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimituksella elokuun
2 0 p:ään mennessä.
Toimitus
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lähetettävä osoitteella: VValllnlnkatu 2, 00530 Hki 53, kesäkuun 30 päivään 1972 mennessä.
Helsingissä, toukokuun 15 päivänä 1972

REHTORI

Alkuperäistilanteen
palauttamista
tuklelementelssä
implantaattion jälkeen
Hammaslääkäri Werner
Lut z
Koch,
LiebenaulHannover
Tekn. suoritus: Hammaslaboratorio
Kröly (Roland
Kretzschmar),
Hannover
(jatkaa)
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pilari-inle-
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fotta olisi mahdollista
mahdollista

infrarakennelma

testata

implantaattiele-

ia höltymistä,

irroitettavaksi

ruuvien

suunniteltiin
avulla.

PROTEESITEKNIKKO,

Tukholma

KULTATEKNIKKO,

Tukholma

POSLIINITEKNIKKO,

Orebro

Voimme tarjota työpaikkoja välittömästi tai syksyksi.
Hyvät palkkaehdot.
Palveluksessamme on jo ennestään suomenkielistä henkilökuntaa.
Autamme mielellämme asunnon hankkimisessa.
Vastaukset kirjeitse, mielellään suomenkielellä.

K u v a 24
Tällaisessa
liikkeet

jäykästi

siirtyvät

tuetussa tapauksessa proteesin
implantaattipilareihin.

kukset ovat tiiviissä

kosketuksessa

kiinteän

ja jäykän

proteesirunkoon

ABTANDTEKNISKA UBORATORIET

pienimmätkin

Implantoidut

tukikes-

Bertil Almär
Box 40095
103 42 STOCKHOLM 40

muodostaen

kokonaisuuden.
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—
K Ä T T Ä S I N Ä K I N
— kestävä peite kultaan.
— entistä parempi pääliepolttomossa
kultaan
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Tällaisen

jäykän

etuja. Lisäksi

konstruktion

irroitettava

ovulla saavutetaan

että se lepää alustalla anatomisten
nen

asettelu

on mahdollista

suuhygieniaa silmälläpitäen
esteettinen

huomattavia

piha on mahdollista konstruoida
juurien kohdalla.

ja lisäksi

on silta

iltaisin pesua varten.

siten,

Luonnolliirroitettavissa
—

Myöskin

S

— entistä parempi A2 O3 — vohvisteinen huippulujo hammosposliini
— A2 O3 — profiileiMa siltojokin

COMPACT

— loistava kruunu- ia silta-aine akryylistä
painepolymerointi-tekniikkoon

•

VITADUR

•

VITA

•

VITA SUULUSIKAT — kertakäyttöiset — iokoiselle potilaolle puhdas lusikka — ilman
^"•"^^
putsausta — 12 eri mollia ia kokoa

(

/A(

1

YKSINMYYNTI:

V E I KK O

A U E R

PUH. 124 213 — VUORIK. 22 A — HELSINKI 10

puoli on onnistunut.
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Huom! Jäsenluettelo poistettu s.16-27

Täytyykö tehdä
T Y Ö V O I M A A TARVITSEVAT
JA

TYÖPAIKKAA

TÄ SUOMEN HAMMASTEK-

B

30,

Helsinki 10 tai toiminnanjohtajalle.

. . . jäsen ja avustuskassan maksut I

Suoritamme
kovapala freesareiden
terotusta ja varsien
oikaisua. Terotus ä 13:ja oikaisu ä 2:DENTEX,
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Daniel

F. Gordon,

D.D.S.

Monen potilaan kannalta on hyödyllisempää pohjata entiset proteesit
kuin valmistaa täysin uudet. Tämä
monestakin syystä. Sangen yleinen
mielipide hammaslääkäreiden keskuudessa on, ettei mielellään ruveta korjailemaan muualla tehtyjä proteeseja.
Tässä on tietysti paljon perää, mutta
yleisenä sääntönä sellainen käsitys ei
toki ole pätevä.

NIKKOJEN LIITOLLE, Os. on

14

proteesit?

VAILLA

OLEVAT. TIEDOITTAKAA SII-

Arkadiankatu

uudet

Tapionkatu 4. Jyväskylä. Puti. 15 620

Proteesien pohjaaminen
Seuraavan potilasryhmän ollessa
kysymyksessä on entisten proteesien
pohjaaminen asiallisempi toimenpide
kuin kokonaan uusien valmistaminen:
1. Kroonisia sairauksia potevat potilaat.
Monet sairaudet vähentävät proteesien adaptiokykyä tai vaikeuttavat
suuresti tekijän työtä uusia valmistettaessa. Sellaisia tapauksia ovat esim.
a) Aivovauriot ja niihin liittyvät
osittaiset halvaukset tai riittämätön
koordinaattiokyky.
h) Hoitamaton sokeritauti.
c) Veri-dyskrasia.
d) Krooniset munuais- ja maksavauriot.
e) Alkoholismi.
2. Hyvin vanhat potilaat.
Samoin kuin kroonisia sairauksia
potevilla voi tälläkin potilasryhmällä
esiintyä adaptio ja koordinaattiovaikeuksia. Lisäksi tällaisten tapausten
vaikeudesta johtuvat lukuisat sovituskäynnit saattavat olla henkisesti ja
fyysisesti liian rasittavia.

3. Psyykkisesti vaikeat potilaat.
Monet potilaat ovat saaneet päähänsä, että heidän entiset proteesit
ovat aivan omien menetettyjen hampaiden näköiset ja tuntuiset. Tällaisissa tapauksissa on erittäin vaikeaa
saada potilaat vakuuttuneiksi uusien
proteesien paremmuudesta.
4. Taloudelliset tekijät.
Potilaan heikko taloudellinen asema asettaa usein vaihtoehdon eteen:
joko jättää kokonaan hoitamatta tai
korjata jo olemassa olevat proteesit.
5. Asuinpaikan vaihto.
Nykyisenä aikana ihmiset siirtyvät
paikkakunnalta toiselle useinkin, jolloin ei ole mahdollista kääntyä aina
saman tekijän puoleen. Jos tällaisissa
tapauksissa vielä on kyseessä immediaattisesti tehty proteesi, tulee tietenkin proteesin pohjaaminen ensisijaisesti kysymykseen.
Proteesien puutteellisuudet
Pohjaamisen avulla tulisi nimenomaan pyrkiä siihen, että proteeseissa
esiintyvät puutteellisuudet korjataan.
Tällaisiin puutteellisuuksiin kuuluvat
mm. alaproteesin riittämätön ulottuvuus retromolaari-alueella, riittämätön ekstensio, liian matala purenta,
heikko imeytyminen, yms. viat. Kaikki tällaiset viat ovat määrättyyn rajaan asti korjattavissa pohjausteitse.
Korjaamattomat viat
1. Purenta aivan liian korkea.
2. Proteesien ja ikenien keskinäinen suhde muuttunut siinä määrin, että esiintyy jatkuvasti tulehduksia
suussa ja pysyväisyys on muuttuneista olosuhteista johtuen täysin ala-arvoinen.
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3. Hampaiden asento poikkeaa
kristasta niin paljon, etteivät ne vastaa normaalia purentaa.
4. Hampaiden malli ja väri eivät
sopeudu potilaan ulkonäköön, varsinkin jos potilas itse on tästä tietoinen.
5. Potilaan fyysinen tila on siinä
määrin heikko, ettei ole mahdollista
olettaa hänen voivan sopeutua uusiin
olosuhteisiin suussa.

sen jälkeen annetaan potilaan pitää
proteesit sellaisinaan 24 tuntia. On
syytä tähdentää potilaalle, ettei hän
ottaisi proteeseja suustaan puhdistusta
varten ennen 3 tuntia.
Reunoja ei liioin saa koskea pestessä proteeseja. Syödä ja juoda potilas
saa mielensä mukaan — aine kovettuu muutamassa tunnissa. Seuraavana
päivänä tuloksena on useimmiten kauniit ja vahvat funktioreunat, kuten
kuvassa 3 nähdään.

Kuva

Kuva 2
Korjaustoimenpiteet
Puhdistamisen ja proteesin reunojen
karhentamisen jälkeen reunat varustetaan 3 mm vahvuisella »makkaralla» trimmausainetta, — tässä tapauksessa on käytetty Denturlyne'ä, Dental Perfektien Companyn valmistetta.
Katso kuvia 1 ja 2. Proteesit sovitetaan, tarkistetaan sentraalipurenta ja
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reunatrimmausvaiheessa aineen mennä sisäpuolellekin, jolloin korotus tapahtuu automaattisesti reunatrimmauksen kanssa.
Toiminnallinen tekniikka
Mikäli proteesin imeytymiskyky ei
ole hyvä, on toisenlainen tekniikka
paikallaan. Sen jälkeen kun asento,
purentakorkeus ja okkluusio on tarkastettu ja todettu oikeiksi, poistetaan kaikki allemenevät kohdat, ja
proteesi sivellään sisäpuolelta erikoisella tähän tarkoitukseen olemassa olevalla, suun lämmössä juoksevalla vahajäljennösaineella. (Tässä tapauksessa
Jelencon »Adaptoi»). Katso kuvaa 4.

Potilaan palattua huuhdotaan suu
kunnollisesti
jääkylmällä
vedellä.
Kun proteesit on otettu suusta ne
näyttävät — toivon mukaan — sellaisilta kuin kuvassa 5. Kuten huomaamme, erittäin tarkka jäljennös
limakalvoreliefistä, fysiologis-toiminnallisesti muotoutuneesta reunasta, sekä omaten erittäin hyvän imeytymiskyvyn.
Tätä samaa menetelmää artikkelin
kirjoittaja käyttää rutiininomaisesti
kaikissa uusissa alaleukatapauksissa.
Kun tällainen jäljennös on valettu,
täytyy koko työ upottaa kylmään veteen heti kun kipsi alkaa kovettua,
sillä kipsin kovettumisvaiheessa syn-
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Yläproteesin ollessa kysymyksessä,
funktioreunaan kuuluu myös takimmainen palatinaalireuna. Tähän on
kiinnitettävä erikoista huomiota. Läpimenokohdat täytyy keventää ennen
lopullista jäljennöstä. Tämä tapahtuu sinkki-eugenoolipastaa käyttämällä. Seoksen tulee olla mahdollisimman
juoksevaa. Proteesit viedään sentraaliokklusioasentoon, jonka jälkeen potilas saa tehdä muutaman minuutin
ajan huuli-kieli-poski liikkeitä, kuten
tunnettua.
Alaleukatapauksissa, joissa retromolaarialue on vajaa, tämä alue täydennetään ensin itsekovettuvalla akryylillä. Muuten funktioreunalla ei
ole mitään tukea. Mikäli purentakorkeus vaatii korottamista, annetaan

K uva
Kun proteesi on asetettu suuhun,
annetaan potilaan pureskella purukumipalaa noin 5 minuutin ajan. Seurauksena on melkoisella varmuudella
kuvaa 7 vastaava tilanne. Läpipainuneet kohdat kevennetään, uutta jäljennösvahaa lisätään ja jatketaan purukumin pureskelua. Tämä toimitus
uusitaan 2—3 kertaa, kunnes vahaa
siirtyy hieman hasiksen labiaalireunalle (kuten kuvassa 8). Tässä vaiheessa annetaan potilaan poistua 3—4
tunniksi kehoituksella olla poistamatta proteeseja suustaan. Syödä ei myöskään saa, mutta juoda kylläkin, yhtä
hyvin kylmää kuin lämmintäkin.

Kuva 5

Kuva 6
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taan ensiksi käsiteltäväksi, se on kuitenkin tehtävä täysin valmiiksi. Yläleuassa on erikoista huomiota kiinnitettävä siihen ,että jäljennösvahaa
joutuu vasta viimeisessä jäljennösvaiheessa levyn hasiksen labiaaliosaan.
Kun kysymyksessä on hyvin vanha
potilas, suositellaan käytettäväksi erittäin helposti juoksevaa jäljennösvahaa, kuten esim. »Stalite Wax» (Stalite Inc.).
Pohjauksiin

käytetyistä

jäljennösaineista
Kuva

Kuva

8

Kuva
Tällaiselta
jäljennös

näyttää
sen jälkeen

nyt jäljennöstä

Kuva
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9

10

Jos yläproteesin pohjausjäljennöksen funktioreunat ovat hyvät, mutta
imeytymiskyky ei tyydyttävä, käytettäköön mieluiten helposti juoksevaa
sinkki-eugenooli-pastaa
kuin kumielastista massaa, — tällöin vältytään
paremmin proteesin siirtymisestä anterioorisesti.
Joissakin tapauksissa joudutaan
käyttämään kudosystävällistä materiaalia kuten Hydrocast tai Tissuedyne. Tällöin esim. löysä, »irtonainen»
ienvalli säilyttää luonnollisen muotonsa eikä painu kasaan.
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yläproteesin

pohjaus-

kun potilas on
suussa 3—4

pitä-

tuntia.

tyvä lämpö saattaa muuten muuttaa
jäljennösvahan muotoa ja aikaansaada epätarkkuutta suuritöisessä jäljennöksessä (katso kuvia 9 ja 10).
Tällä menetelmällä voidaan pohjata ylä- sekä alaleuan proteeseja, mutta — e i k o s k a a n y h t ä a i k a a !
On yhdentekevää kumpi puoli ote-

Jotta tämä jäljennösaine pääsisi oikeuksiinsa, sen täytyy olla suussa vähintäin 24 tuntia. Tässäkin tapauksessa kevennetään ne kohdat, joissa
levyn osia on esillä (»läpilyöntejä»)
ja jälleen potilas saa pitää proteesia
1—2 päivää. Kaikesta huolimatta otetaan lopullinen jäljennös vielä helposti juoksevalla sinkki-eugenoolipastalla, sillä kokemus on osoittanut, ettei jäljennös kudosystävällisellä aineella ole vielä riittävä hyvän lopputulopsen kannalta.
Journal

of Prosthetic

23 (5) 512—21.

Dentistry

Puheenjohtajat
vastaavat
Viime numerossa oli 'Duunarin' kysely, johon pyydettiin
vastauksia.
Tässä puheenjohtajat antavat vastauksensa:
Nimimerkki 'Duunarille'.
Hammasteknikko-lehden
viime
numerossa esitetty kysymys on aiheellinen ja tarkoituksenmukainen,
koska se koskee koko ammattikuntaa
ja on vielä ajankohtainen. Tunnettua
on, että ammattikunnan piirissä on
aina ollut havaittavissa pyrkimyksiä
eristäytymiseen, tai osoittamaan pätemisen tarvetta. On perustettu yhdistyksiä eri syistä. On poliittisen
ryhmittymän yhdistys, on yhdistys
oman ammatillisen taidon kehittämiseksi, ja vielä työhuoneen omistajien
oma yhdistys markkinataloutta ajaen,
milloin minkin nimen alla. Pienen
ammattikunnan piiristä löytyy kaiketi
kaikille oma pätemiseen tarkoittava
yhdistys. — Onhan sanottu, että jokainen hammasproteesityö on taideteos — niin se pitää ollakin. Ollaan
tekemisissä taiteilijan kanssa joka työssään esittää teknillistä korkealuokkaista taitamista sekä kehittynyttä
taiteellista silmää ja luomiskykyä.
Kultatöihin perehtynyt

HAMMASTEKNIKKO
saa vastuullisen paikan
maslaboratoriossa.

ham-

Kirjalliset vastaukset tämän lehden toimitukseen 21. 6. mennessä nimimerk. "2.700:— kk"
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Kaiken tämän huomioiden onkin ymmärrettävää tämä hajanaisuus.
Kaiken hajanaisuuden keskellä on
todettava, että SHL on yhdistyksien
joukossa säilynyt vahvimpana, se on
kuin emo pikkuperheen keskellä.
Näin pitäisi olla tulevaisuudessakin.
Jostain syystä em. yhdistykset tahtovat osoittaa pätevyyttä ohi liiton.
Käsitykseni on, että SHL tulisi hoitaa maan suurimpana ammattiliittona: koulutuksen, markkina-asiat sekä ammattipolitiikan. Johdossa on v i ka, jos näin ei ole!
Ammattikunta on uusien tehtävien
edessä. N y t jos koskaan meidän tulisi
yhdistyksinä pidättäytyä erillisistä
tavotteista.
Koko ammattikunnan
etua on nyt ajettava maltilla ja taidolla.
Nimimerkin
varsinaiseen
kysymykseen vastaan: h-mestareita on24
eli 4,4 "/o ammattikunnasta. Tutkintoa tai näytettä tultaneen helpottamaan. Nämä tiedot olen saanut v i rallisesta sanomalehdestä. Tästä johtuen ihmettelen, miksi ei eri yhdistykset lehden palstoilla selosta omaa
toimintaansa; miksi ei ole selostuksia
yhdistyksien toiminnoista. Meillä kun
on ammattijulkaisu juuri näitä asioita
varten.
Toivon keskustelun jatkuvan.
U. K-K.
Nimimerkki 'Duunari'
On ilolla pantava merkille, että
kiinnostus hammasteknikkomestaritutkintoa kohtaan on lisääntymässä. Vastaankin siksi mielelläni niihin kysymyksiin, jotka arv. nimimerkki teki
tämän lehden viime numerossa.
Mahdollisuus suorittaa hammasteknikkomestaritutkinto on jokaisella
hammasteknikolla.
Informaatiota
Hammasteknikkomestarit ry:n toi34

minnasta on ehkä ollut niukanlaisesti,
viimeksi oli kuitenkin tiedoitus tämän
lehden no:ssa 4/1966 sekä numerossa
3/1971.
Uskon, että yhdistyksen sääntöjen
2 § ja 3 §:n alkuosa antaa parhaan
vastauksen moniin nimimerkin tekemiin kysymyksiin.
2 §. Yhdistyksen, joka on maamme hammasteknikkomestarien yhteenliittymä, tarkoituksena on yksinomaan edistää hammasteknikkoammattitaidon ja -hengen kehitystä, opastaa jäseniään, sekä yhteistä etua valvoen, kulloinkin tehtävällä erikoisella päätöksellä järjestellä ilmaantuneet
asiat. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys toimeenpanee esitelmätilaisuuksia ja kokouksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole käsitellä hinta- ja
palkka-asioita, eikä harjoittaa taloudellista toimintaa.
3 §. Yhdistyksen jäseneksi pääsee
vain hammasteknikkomestari
Mistään koko alamme kattavasta
koulutusohjelmasta en ole tietoinen,
mutta nimimerkki tarkoittanee Hammaslääkärikoulutuskomitean
mietintöä, jossa parissa kohdassa on maininta
hammasteknikkomestareista.
Mainitun komitean kanssa emme ole
olleet yhteydessä, joten sitä, että meidät siinä mainitaan ei voitane lukea
meidän viaksemme.
Hammasteknikkolaissa mestareilla
ei ole virallista asemaa, mutta virallisuuden puolesta puhuu mm. se, että
tammikuun 14 pnä 1972 annetun lain
(32/72) 2 § 3 momentin nojalla ammattikasvatushallitus on 13. 4. 1972
tekemällään päätöksellä myöntänyt
Pienteollisuuden Keskusliitolle edelleen oikeuden toimeenpanna ammatillisia pätevyystutkintoja. Vielä voidaan mainita ,että Hammasteknikko-

mestarit ry:llä on ammattikasvatushallituksen nimeämässä Valtion Hammasteknikkokoulun
johtokunnassa
edustajansa, puhumattakaan alamme
palkkasopimuksesta, jossa myös hammasteknikkomestarit on mainittu.
Hammasteknikon ammatissa, joka
on suurimmalta osaltaan teknillinen,
kulkee kehitys nopeasti eteenpäin.
Mikäli haluamme säilyttää pätevyytemme, puhumattakaan ammatillisen
taito- ja tietotasomme kohottamisesta,
on meidän jatkuvasti kehitettävä itseämme ,jolloin kohonneen ammatillisen tason ansiosta voimme oikeutetusti arvostaa omaa ammattiamme ja
saada sille myös kaikkien muiden arvostuksen. Tätä hammasteknikkomestarit ovat pyrkineet toteuttamaan, ei
ainoastaan itsekkäästi vaan koko ammattikuntamme
parasta ajatellen.
Tästä ovat esimerkkinä Hammastekniikan käsikirja. Hammasteknikkopäivät ja erikoiskiinnikekurssit 1969
joissa olemme olleet alullepanijoita.
Tähän on vielä lisättävä ne lukuisat
tilaisuudet ympäri maan, joissa hammasteknikkomestari on ollut luennoitsijana.
Olen sitä mieltä että nimimerkin ei
tarvitse olla huolestunut nykyisestä
tilanteesta. Päinvastoin, nimimerkki
on kysymyksillään avannut keskustelun. Rakentavaa keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa me totta totisesti tarvitsemmekin.
Mikäli haluatte lisätietoja hammasteknikkomestarin tutkinnosta tai yhdistyksen toiminnasta, älkää epäröikö
ottamasta yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Ammattiterveisin
Anders Blom
Hammasteknikkomestarit ry:n
puheenjohtaja

U R H E I L U P A L S T A

»Kun i l m a s s a oli s u u r e n
u r h e i l u j u h l a n tuntua«
Se lienee ollut kaunein talvinen

vii-

konloppu, miesmuistiin. J y v ä s k y l ä n L a a javuorelle

oli

kokoontunut

melkoinen

joukko suksijoita. Sanoivat olevansa alan
ihmisiä,

nimittäin

hammasteknillisen

alan.
Voiteluvaikeuksia
alkuun, vähän

olevan

heti

jokaisella, koskapa

näytti

kai-

kenlaisia mönjiä sinne suksiensa pohjiin
sivelivät. O l i muutama joka kokeili edellisen talven voiteluakin, enemmän tai v ä hemmän h y v ä l l ä menestyksellä.
Kun
nä

joukko oli saatu metsään ,oli sii-

metsolan

väellä

ihmettä kerrakseen.

Oli siellä pohjoisen poikaa ja etelän tyttöä,

sauvomassa

Mukana

SHL;n

mestaruuksista.

ikivihreät Antti ja Jussi,

sekä

sankka joukko nuorempia.
Maasto oli kaunista keskisuomalaista,
sopivan vaihtelevaa. Lenkki oli noin 5
km., minkä ikämiehet sauvoivat
ja vähän nuoremmat kahdesti.
tauti

oli

ehtinyt

kerran

Sapporo-

jo Laajavuorellekin

saakka, koskapa joku jätti

lenkin kes-

ken. K i l p a oli ankara alkumetreistä aina
loppusuoralle

saakka.

Kilvan

kovuutta

kuvaa hyvin tapaus Keitaanpää, kun mies
yritti

voittaa

sekuntteja

ja

heittäytyi

maalilinjan yli. Mutta pahaksi

onneksi

maali olikin vasta satakunta metriä m y ö hemmin. Ja toinen tapaus, kun Hertolan
Antti vauhtiin päästyään ei saanut jarruja päälle, vaan piti hiihtää vielä toinen
kierros, että

sai pysäytettyä.

Siinä sa-

massa tuli muuten kahdeksas sija yleisessä

sarjassa.

Ja sitten se jälkipeli, se alkoi heti kilvan jälkeen saunassa.

Siellä huuli heilui

ja vihta viuhtoi. O l i olutta ja makkaraa
ja vieläpä avantokin.

Joku hurja uskal-
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tautui jopa uimaankin.

Saunan

jälkeen

oli muutaman tunnin lepotauko, ja taas
oli meno päällä.
parkettiin.

N y t oli latu vaihtunut

Siinä sivussa jaettiin

palkin-

notkin ja otettiin vähän »vauhtia». Vauhdin antajana oli Keskisuomen Hammasteknikkojen seura. E i näyttänyt

Naiset (i

km)

Saarinen 32.24;

3)

Leena

Loppukaarre

33.05; 4) Pirjo Malste 33.21; 5) MarjaLiisa Vuorisalo 38.47;
nen 40.09;

6) Tarja Nurho-

7) Mirja Tähtinen 41.55.

olevan

voiteluvaikeuksia enää kenelläkään,

1) Tetra, Kuopio (Päivinen,

rumbaa vai sambaa, tai jompaa kumpaa,

Hakkarainen);

mene ja tiedä noista nykyajan

(Komulainen, West, Kilpiä).

Iloa

tansseista.

riitti aina aamuun asti, eikä

Suomen Hammasteknikkojen Liiton
kesäkisat pidetään elokuun 12. ja 13.
päivinä Kuopiossa.
Ohjelma on seuraava:

Joukkuekilpailu

kun

katseli sitä vauhtia tanssilattialla. Oliko

Kilpailukutsu

1) Annikki H e i n ä n e n 31.40; 2) Marja

2)

Ollikka,

Duodens,

Helsinki

12.00
15.00

siinä

hinnat eikä palkat mieleen muistunut.
Olipa

virkistävä

aherruksen

viikonloppu

lomaan.

Kiitokset

arkisen
suuren-

maisesta järjestelystä ansaitsevat Kuppa,
Vesanto ja kumppanit, sekä tietysti Keskisuomen Hammasteknikkojen seura.
»Hiihtäjä

iänikuinen»

Suomen
Hammastekn i k k o j e n Liiton hiihtomestaruuskilpailut
A. 3 . 1 9 7 2
Yleinen

sarja (10

4)
7)

53.29;

6)

5)

Pekka

Pentti Ollikka

53.54;

Esko Hakkarainen

53.55;

8)

Antti

Hehtola 56.25; 9) Pentti Laakso 56.32;
10) Klaus West 59.20;
nen 1.00.08;

11) Viljo Järvi-

1.06.14;

8.00
9.00
13.00

Yleinen

15)

Leo Salminen 2.07.18.

Ikämiehet

(i

1) J . Rajamäki 21.14;
3)

Martti

sarja (f

km)
2) Allan

Hei-

24.25;

24.37;

4) Hannu Keitaanpää 24.38;

4) E r k k i Malanin 27.05; 5) Leo Nuutinen 32.05.

1)

Allan

(5

Heinänen

Vaaja 26.10;

km)

21.15;

2)

Reino

3)Raimo Lehtonen 26.12;

4) Jukka Aro 31.33; 5) Teli Urvas 32.33.
4) Jukka Aro 31.33; 5) Teli Urvas 32.33;
6) Tuukka Saarikko 32.37; 7) Matti T a i minen 32.41; 8) Pertti Nohrström 37.17.
Naiset (}

km)

1) Annikki H e i n ä n e n 28.34; 2) Riitta
Vahtera

29.06 ;

3)

Hillevi

Lukkariniemi
5)

Turun H a m m a s v ä l i n e
kiertopalkinnon

voitti

Taiminen

Oy:n

joittaman henkilökohtaisen

7) Antti Hertola 27.09;

nan Allan H e i n ä n e n .

Ke-

tonen 28.33; 9) Mikko Rikkonen 28.36;

Turun

Yliopisto sekä myös H a m m a s v ä l i n e e n lahkiertopalkin-

Lausumme parhaat kiitokset

10) Markku Laine 32.50; 11) Reijo K o -

Hammasväline

mulainen 34.22.

makkarasta Sarodent Oydle.

Oydle

sekä

saunasta

kaljasta

ja

Valtion
hammasteknikkokoulusta
valmistui 13 uutta hammasteknikkoa,
nimittäin:
Durchman, Mikko
Hämäläinen, Jyrki
Korko, Antti
: K o s o n e n , Timo
Laakkonen, Pekka
Laakso, Pentti
Laukkanen, Risto
Läykki, Juhani
Nick, Esko
Pyrhönen, Päivi
Syrjänen, Kari
Tarvainen, Pekka
Tirri, Rauni o.s. Yli-Urpo
Heille kaikille parhaat onnentoivotukset ja menestymisen edellytykset
valitsemallaan elämänuralla.
Onnitellen SHL
Merkkivuosia

Kiitos

60 VUOTTA täyttää 1. 7. A a r o
V ä ä t ä i n e n Outokummussa.
60 VUOTTA täyttää 28. 7. EHT
S v e n V i k h o l m Kajaanissa.
60 VUOTTA täyttää 28. 7. H T
O l a v i O j a n e n Helsingissä.
75 VUOTTA täyttää 4. 8. H T
C e r i N i e m i n e n Kouvolassa.
70 VUOTTA täyttää 11. 8. H T
G u s t a f S u n d h o l m Helsingissä.
50 VUOTTA täyttää 16. 8. EHT
M a u n o A l a n k o , Äänekoskella.

Suurenmoinen huomaavaisuutenne
yllätti minut täysin. Tukenne aineellinen merkitys on suuri, mutta arvostan
sitä myös ystävyyden osoituksena.
Helsingissä 15. 3. 1972.
Sirkka-Liisa Tuomi

Pyöreisiin vuosiin on tämäkin ryhmä päässyt, kohokohta on kullakin
edessä, onhan määrätyt merkkipaalut
saavutettu. Siispä: syvä kumarrus ja
onnentoivotukset olkoon myötä!
SHL

joukkue-

edelleen

Peltonen 25.24; 6) Kauko Tiainen 25.24;
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Markku

Laakso 22.06; 3) Hannu Moherg 22.12;

Sunnuntaina 13. 8.
Uintia Kuopion Uimahallissa
Lentopallo-ottelut
Laivaristeily ja palkintojen
jako
Sarjat yleisurheilussa ja uinnissa
ovat: yleinen, ikämiehet ja naiset. Jos
osanottajia on tarpeeksi suoritetaan
lauantaina 12 min. juoksu ja sunnuntaina 500 metrin kuntouinti.
Majoitus on järjestetty Motelli Iso
Valkeiseen, joka on viitostien varrella
noin 3 km Kuopiosta Iisalmeen ennen
Kallan siltoja. Majoitusvaraukset ja
osanottoilmoitukset on tehtävä viimeistään heinäkuun aikana joko hammaslab. Martti Pitkänen, puh. 13 163,
tai Savon Hammas Oy, puh. 83 866.
Runsasta osanottoa toivoen.
Savo-Karjalan
Hammasteknikkojen Seura

32.30.

nänen

8) Heikki

km)

1) Juha Nepponen 21,32; 2)

12) Hannu Kilpiä 1.01.37;

13) E r k k i Jouhki 1.04.25; 14) Arto K a n net

Jo perinteeksi tulleet hiihtokilpailut pidettiin 26. 2. 1972 Maarian Paimalassa.
Kilpailujen tulokset muodostuivat seuraaviksi.

Ikämiessarja

3) Jorma Päivinen 47.58;

Per Johan Möller 51.53;

Porali

20.00

km)

1) Pentti Antikainen 42.58; 2) Kalevi
I l k k a 43.46;

Turun h a m m a s t e k n i k k o j e n hiihtokisat

Lauantaina 12. 8.
Yleisurheilua Väinölänniemen
kentällä
Keilailua Keilahallissa Tulliportinkatu 27
Illanvietto Motelli Iso Valkeisessa

Uusia
hammasteknikkoja
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V I L D E N
takahampaat

Nopeampi ja
järkiperäisempi peiteiakka

Biodent
Opaker F
Biodent
KB
Kunsfsfoff

PLAIMUFORM
SUPER
jälleen meiltä

HASA OY
puh. 90/8815 8 3

Opoker F — uusi, nestemäinen opaokki,
metalliosien peittämiseen.
Opaker F säästöä aikaa, koska se on
heti käyttövalmista — oikeassa koostumuksessa.
Opaker F on taloudellista, koska sitä
käytetään, vain tarvittava määrä (ei ylijäämää).
Opaker F peittää varmasti. Biodent-värit
ja sävyt voidaan yksinkertaisesti toistaa.
Henkilökohtaista korostusta varten on
Iojitelmassa intensivmassot.
Suomessa
DE-TREY GES., WIESBADEN
Helsinki i972 Kirjapaino Merituiiintori

Opaker F on liukenematon ja kiinnittyy
hyvin metallille.
Opaakki yhtyy kemiallisesti Biodent-kruunu ja siltaimateriaoliin jonka vaikutuksesta
se estöö sauman syntymisen opaokin ja
akryylin väliin.
Toimitetaan
Pulloissa ä 10 ml.
lajitelma 15 pulloa opaakki
jo 2 pulloa ohennusnestettö.

«>> I > E W T A L D E P 0 T

DE TREY

IkXs^

OY
I

D E N T A L D E P O T
00130 Helsinki 13 Eteläranta 2. puh. 12 601
SARODENT OY TURUSSA JA PORISSA
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