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sitä työselostuksesta!
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Luonnonhampaan väritys, MC-Retentio
COSMOCRYL CL
etuhammas jokaiseen proteesiratkaisuun:
Basaalipinnasta hampaan sisään
suuntautuva ja siihen nähden poikittain porattu reikä muodostavat
varman mekaanisen ja kemiallisen
retention (MC-retentio) C O S M O C Y L
CL-hampaan ja proteesiakryylin
välille!
Tämä MC-retentio tekee COSMOCRYL-CL-hampaista sopivan
jokaiseen työmenetelmään, tästä
syystä valitsevat
yhä useammat
ammatti-ihmiset
COSMOCRYL
CL-hampaat.

Niiden värit ovat luonnolliset kuten
aidot hampaat! Vuosikymmenten
kokemus on johtanut täydellisen
muotovalikoiman tarjoavaan 6 2 : t e e n
ilmeikkäiseen ylä- ja alaleuan lajitelmaan.
Vaikeimmatkin muotobrobleemat
ovat siten ratkaistavissa! Mahdollisimman korkeatasoinen valmistusmateriaali takaa suussa pitkän
kulutuskestävyyden.
Halutessanne koesarjoja hammaskarttoja ja tietoja
ottakaa yhteyttä.
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ZAHNFABRIK BAD NAUHEIM K.G.
^hammastarvike oy

Arkadiankatu 12 B, 00100 Helsinki 10.
Puh. 497 477,490740

Te jotka käytätte
Sjödingin C-kultaa
ilmoitatte tietysti
sen myös hammaslääkäreille.

Näin ollen keskikovaa
kultaa! Tämän sanonnan taakse saattaa
piiloutua hyvin paljon.

Jos vain kirjoitatte
C-kultaa lähetteeseen
ja laskuun ilmaisee s e
hänelle vain että käytätte l u o k k a
11 l - k u I t a a
FDI- standardista.

Jos sitävastoin käytätte takuuetikettiä
johon merkitsette C
ei ole epäilystäkään
mitä on käytetty.
Ehdottomasti laatukultaa, jonka takeena

GARDSVAGEN 2 ^ 17) 52 SOLNA ^

on kokemus ja taito.
Se antaa hammaslääkärille lisää luottamusta teihin ja työmenetelmiinne.

Näin ollen älä unohda
takuuetiketin olemassaoloa, vaan käytä sitä
jatkuvasti kaikissa
kultatöissä laadun
takeena.

TEL 08/83 03 85

•"DENTALDEPOTAB
Eteläranta 2,00130 Helsinki 13. puh. 90-12601

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y.
00100 HELSINK110, Ariiadlankatu 14 B 30. Puh.
447 123, potUallrto 12690 -

Liiton puheeniohtaja
Kalevi I l k k a
Pakkahuoneenkatu 12 Oulu. puh. 223801

35. VUOSIKERTA

3 -1978

TOIMITUSKUNTA
Päätoimittajat:
Esko N i e m e n m a a (vastaava)
putl. 427011/477
Rauni T i r r 1 puh. 8031465
Jäsenet: Pälvi Pyrhönen, Lars
Nordtjergh, Keijo Polon, Pekka
Koivisto.
Kirjoituksia lainattaessa on lähde
mainittava.
Keski-Uusimaa Oy. Kerava 1978

Liiton tolminnanjohta|a
Pekka Koivisto, Rasinkatu 4 A 15, 01360 Vantaa 36, puh.
k. 8744776, t. 447123
Toimisto auki arkisin klo 8.30 -12.30

AVUSTUSKASSA 00370 Helsinki 37
Henrikintie 27 A 1. Postisiirtotili 16787.

Puheenjohtaja
Mauno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1, puh. 555 751.

Avustuskassanholtaja
I. W a a r a I a, Mannerheimintie 19 A 3, puh. 493 535,
kot. 493 331.

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITON HALLITUS:
Puheenjohtaja Kalevi Ilkka
os. Ojatle 8 Jääll toim. Pakkahuoneenkatu 12. Oulu puh. 981-223801
Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto
OS. Rasinkatu 4 A, 01360 Vantaa 36, puh. kot. 8744776, t. 447123
Jaosto I (Lalioratorlon omistajien jaosto)
Kalevi Valo, os. Isokaari 2A 4 00200 Helsinki 20
puh. toim. 425400, kot. 673772
Matti Savolainen, os, Lammaslammentle 16 G 73 01710 Vantaa 71
puh. toim. 482889
Jaosto II (erikoishammasteknikkojen jaosto)
Matti Juntunen, os. Pykällstöntie 28 04400 Järvenpää
puh. toim. 285 812 kot. 280 457
Matti Sänkiaho, os. Siilitie 11 b L 360 00800 Helsinki 80
puh. toim. 784 011 kot. 784 328
Jaosto III (hammasteknikkojen jaosto)
Teppo Koskinen os. Kaivosrinteentie 6 178
puh. toim. 739267, kot. 531518
Mauri Lukkari Koukkusaarentie 1 B 72, 00980 Helsinki 98
puh. toim. 605611
Jaosto IV (hammasteknikko-oppilaat)
Timo Linnavuori, os. Virsulle 61118 Vantaa 36
puh. toim. 664393, kot. 8748610
Jaosto V (hammastyöntekijät)
Sarola Raija, os. Annankuja 3 B 91 02230 Espoo 23
puh. toim. 407400, kot. 8032618

Konstit on monet!
Aina on pienien ammattikuntien ammattitaitoihin kuulunut
menetelmiä "rituaaleja", joilla syvennetään opin sisältöä
eikä tätä toki ole syytä arvostella. Perinne ei ole ensinnä
pois heitettävää. Se on rikkaus ja uuden ajattelun pohja.
Parhaimmillaan tavallinen ihminen kokee nämä asiat
silloin, kun ne ovat vielä uusia ja innostavia. Sillä alussa
niillä pyritään lisäämään luottamusta oman opin paremmuuteen. Vuosien kuluessa opin syvällisempi merkitys jää
taka-alalle ja tilalle astuu itse tarkoituksena liian suureksi
laajentuva rituaali. Samalla tekevät Itsensä tärkeiksi oppien oikeellisuutta tarkkailevat ja niitä kaikin keinoin säilyttämään pyrkivät vanhemmat ammattilaiset. Taito karkaa
käsistä. Näitä tapojen tarkkailijoita on kaikissa ammattikunnissa. Ilahduttavan suurta mielenkiintoa ovat hammasteknikot osoittaneet jokaista alan kurssia kohtaan.
Siliä on kai huomattu, että meidän ammatissamme tapahtuu jopa nopeaa kehitystä. Mutta kuten käsityöaloilla
yleensä tuntuvat vanhat menetelmät usein turvallisemmilta ja ennen kaikkea varmemmilta. Vaikka totuuden nimessä vanhakin ammattimies myöntää uuden ja vanhan
sovellutuksista löytyvän sen parhaan ja itselle sopivimman
vaihtoehdon. Uusista opeista on siis hyötyä.
Säännöksi näyttää myös tulevan helposti — mitä vakiintuneemmat olot, sitä tiiviimmät rivit, opit ja puheet
muita vastaan. Linnoittaudutaan kuppikuntiin ja määritellään yhä yksityiskohtaisemmin mikä on sopivaa, mikä ei.
Mutta näitä ryhmien sisässä laadittuja suojasääntöjä olisi
myös kaikkien jäsenten noudatettava. Muuten ne ovat
vailla minkäänlaisia perusteita ja sikäli turhaan laadittuja.
Hinnaston merkityksen ja sen noudattamisen tärkeyden
kai kaikki tunnustavat?
Syksy ja kireä rahatilanne tuovat tullessaan valmistautumisen palkkaneuvotteluihin. Voitasiinko ajatella turhaa
"kränää" aiheuttavat nimitykset, työnantaja ja työntekijä,
jätettäväksi pois. Puhuttaisiin vain työn ostajista ja myyjistä. Työehtosopimusneuvotteluissa työn myyjät pyrkivät
arvattavasti voiton maksimointiin ja työn ostajan osalle
tulisi vaatia suureen ääneen kuluttajansuojaa. (Jaosto l:n
jäsenille kuuluvat ilmeisesti molemmat tehtävät). Vaihtelu
virkistää.
E. Niemenmaa

AJANKOHTAISTA
SHL:n hallitus on kesän jälkeen
lehden painoon lähettämiseen
mennessä
ehtinyt
kokoontua
yhden kerran.
Jo ennen kesää, keväällä puhuttiin hallituksessa hammasteknisen alan keskusliiton (järjestön)
perustamisesta. Asia oli nyt syksyn ensimmäisessäkin kokouksessa eräänä pohdinnan kohteena. Puheenjohtaja kertoi kesällä
pidetystä palaverista, johon alan
eri intressiryhmien edustajat olivat
"epävirallisesti"
kokoontuneet.
Sääntöluonnokseen tutustumisen
jälkeen oli todettu, että mitään ihmeempiä esteitä ei asian toteuttamisen alullepanemiseen olisi olemassa. Syksyn kuluessa tullaan
perusteellisemmin tutkimaan sekä
asialliset että muodolliset edellytykset. Tarkoituksena olisi ennen
ylimääräistä syyskokousta koota
hammasteknikkoseurojen
sekä
-liittojen
edustajat
"sulattelemaan" keskusliitto-ajatusta.
Syyskokouksen
järjestämistä
laivalle ajateltiin eräässä vaiheessa. Ajatus sai alkunsa keväällä
NTU:n kokouksen jälkeen. Ajateltiin voitavan yhdistää kolme tapahtumaa samaksi viikon lopuksi.
Ruotsissa pidettävä kansainvälinen hammasalan näyttely luentotiiaisuuksineen, NTU:n kongressi
sekä SHL:n syyskokous laivalla.
Keskustelun jälkeen todettiin kuitenkin laivakokouksen tulevan
liian kalliiksi. Syyskokous tullaankin järjestämään marraskuun loppupuolella Helsingissä.
Hammasteknikoiden terveydentila on myös aiheuttanut huolta.
Epävirallisten tilastojen mukaan
hammasteknikkojen keskikuolleisuusikä on huomattavasti alle
yleisen keskiarvon. Tällainen havainto kannattaa vakavasti huomioida ja yrittää löytää keinoja
asian selvittämiseksi. Terveystut8

Hinnalla millä hyvänsä!
kimuksen suorittaminen
alalla
työskenteleville olisi suorin tie ongelman ratkaisemiseksi. Hallitus
päätti hankkia tutkimuskaavakkeet, joilla voitaisiin tutkimus
käynnistää. Runkona on jo olemassa
erikoishammasteknikko
Polarin laatima kyselykaavake,
jota tullaan sopivalla tavalla
muokkaamaan.
Toisena tutkimuskohteena tulisi
olemaan työvoiman seurantatutkimus. Sillä voitaisiin kartoittaa
koko alalla oleva työvoima. Tällainen tutkimus olisi onnistuessaan
hyvin käyttökelpoinen. Se paljastaisi esim. koulutuksen lisäämisen/ vähentämisen tarpeen työvolmatyypiltään sekä määrältään.
Hallitus on päättänyt aloittaa tällaisen tutkimuksen suorittamisen
M. Savolaisen joitakin vuosia sitten laatimien kyselykaavakkeiden
pohjalta. Kaavakkeet uusitaan
osittain nykyiseen tilanteeseen
sopiviksi.
Hallitus on myös huolestuneena
keskustellut
hinnanalennustarjouksista, joita kuuluu tehdyn ainakin Tampereen ja Turun puolessa. Tiettävästi tarjoukset ovat
sen suuruisia, että ne ovat haittana alan yleiselle hinta- ja palkkakehitykselle ja siksi peloittavia.
Onneksi tilanne on ainakin osittain saatu selvitettyä.
Toivottavasti luottamus ja yhteishenki tulee säilymään hammasteknikkojen keskuudessa. Se
on perusedellytys usein pieniä yksittäisasioitakin ratkottaessa.
Pekka Koivisto

SHL:n toimisto auki arkisin
m a - p e klo. 08.30-12.30.

Ei ole kylläkään mikään uusi ihme,
että hammaslaboratoriot antavat
töistään
mitä
ihmeellisempiä
alennuksia. Eräskin hammaslääkäri teki joka vuosi ainakin yhden
joskus kaksikin ulkomaanmatkaa
laboratoriolta saamillaan alennuksilla "hammasnlkkarin selkänahalla" ja nauroi partaansa nikkarin tyhmyyttä. Näistä alennuksista ei hyödy potilas vaan on
luonnollista, että rahoilla on yksi
tie, tohtorin taskuun.
Minun on todella vaikea ymmärtää kilpailua joka käydään
kahden tai useamman ammattimiehen välillä, aseena hinnat, kun
kuitenkin kaikki pyrkivät tekemään huippu työtä ainakin omasta
mielestään.
Mehän olemme hieman ahneita
ja ainakin oman arvomme tuntevia. Järjestöt pyrkivät seurannallaan säilyttämään hinnastot ajan
tasalla ajatellen sekä laboratorion
pitäjää kuin työntekijääkin, siis
kaikkien parasta. Tiedotus hinnaston muutoksista tapahtuu sopimuksen mukaan hammaslääkäri
järjestöille, tehtävämme on ainoastaan noudattaa kulloinkin
voimassa olevaa hinnastoa.
On eräitä talousalueita, joissa
hintasota on ollut aina käynnissä,
ei aina näkyvissä mutta pinnan
alla kuitenkin. Uusia laboratorioita
perustetaan, ja lähetellään kirjallisia tarjouksia joissa alennusprosentti saattaa olla jopa 50 %, tuntuu käsittämättömältä. Ei ole ylpeilemisen aihe tehdä pitkää työpäivää talkoilla. Kyseisellä alueella tehtiin hintasodan vuoksi kyselyitä terveyskeskuksilta ja vähän
muiltakin eipä tainnut olla kenenkään paperit aivan puhtaat.
Luontevalta tuntuu tapa, että
hammasteknikkoseura
aina
uuden hinnaston ilmestyttyä tekee
yhteisellä päätöksellä arviohinnaston ja sopimuksen laborato-

rioiden kesken
ohjehinnaston
noudattamisesta. Aina niitä löytyy
asiakkaista alennuksen käyttäjiä
ja tinkaajia, mutta tiukka linja on
kyllä tähän hyvä lääke.
Järjestöjen juridista
voimaa
hinnanpolkijoita vastaan selvitellään parhaillaan, on mahdollista
että tulevaisuuden sääntömuutoksilla ja organisaation kehittämisellä saadaan myös nämä raukat raiteilleen. Nyt on taas voimaan astuvan hinnaston turvin
mahdollisuus kohentaa omaa tilaansa.
Sanottakoon vielä, että jos joku
ei pysty lukemaan ohjetyöhinnastoa siinä me kyllä autamme.
Kale

I jaosto tiedottaa:
Lvv-lakl on muuttunut 1. 7. -78
lähtien siten, että lvv.-maksu voi
määräytyä laboratoriota kohden
joko kertyneiden maksujen, kuten
on ollut ennen, tai laskutuksen
mukaan. Tämän vuoksi olisi jokaisen syytä hakea ennakkotieto
omasta lvv.toimistostaan. Ainakin
Helsingin lvv.toimisto, käsittäen
koko Uudenmaan, on antanut
asiasta ennakkotiedon, jonka mukaan lvv-maksu määräytyy entiseen tapaan.
Toinen tärkeä muutos on työkoneiden 50 %:n vähennysoikeus
lvv-maksua laskettaessa. Tämä
vähennysoikeus astui voimaan
taannehtivasti 1.4.-78 lukien. Tarvittaessa asiaa voidaan selvittää
liiton toimistosta.
Hammasteknikko-lehden seuraava
numero ilmestyy j o u l u k u u n
puolessa
v ä l i s s ä . Tähän
numeroon aiottu aineisto pitää olla
toimituksessa 15. m a r r a s k u u ta m e n n e s s ä .
Toimitus

9

VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTON
TIEDOTUKSIA

ERIKOISHAMMAS
TEKNIKKOKURSSI
kevätlukukaudella 1979
Kurssisuunnitelmaan tehdyn muutoksen johdosta Valtion
hammasteknikko-opisto toimeenpanee kevätlukukaudella 1979
hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain tarkoittaman erikoishammasteknikkokurssin (ellei estettä ilmaannu).
Kurssille ovat oikeutetut hakemaan oppisopimusteitse valmistuneet hammasteknikot, jotka ovat toimineet vähintään 10
vuotta ja hammasteknikko-opistosta valmistuneet, jotka ovat
toimineet vähintään 5 vuotta hammasteknikkona. Kurssin pituus on 100 työpäivää ja se alkaa tammikuun alussa 1979.
Hakemus osoitetaan Valtion hammasteknikko-opiston johtokunnalle ja se on varustettava hakijan nimellä ja täydellisellä
osoitteella puhelinnumeroineen ja siihen tulee liittää seuraavat
todistukset:
- oppisopimusteitse valmistuneet: virkatodistus, oikeaksi todistettu jäljennös lääkintöhallituksen antamasta laillistamispäätöksestä ja keskikoulun päästötodistuksesta. Niiden hakijoiden, jotka eivät ole suorittaneet keskikoulun oppimäärää, tulee hakemukseen liittää valtion oppikoulun nuoremman lehtorin pätevyyden omaavan vastaavan aineen opettajan antama todistus siitä, että hakija omaa riittävät tiedot
keskikoulun kurssivaatimuksiin kuuluvissa seuraavissa aineissa: fysiikka, kemia ja terveysoppi.
- hammasteknikko-opistosta valmistuneet: virkatodistus sekä
oikeaksi todistettu jäljennös lääkintöhallituksen antamasta
laillistamispäätöksestä ja hammasteknikkokoulun päästötodistuksesta.
Hakemus liitteineen tulee lähettää lokakuun 16 päivään 1978
klo 12.00 mennessä osoitteella: Valtion hammasteknikko-opisto, VVallininkatu 2, 00530 Helsinki 53.
Helsingissä, 25 päivänä elokuuta 1978
Erkki Puro

Kesän 1978 oppilasvalinnat.
Kesällä 1978 pyrki hammasteknikko-opistoon yhteensä 1309 hakijaa. Näistä valittiin keski- tai peruskoulun päästötodistuksen perusteella 110 hakijaa soveltuvuuskokeisiin. Kokeisiin osallistui kutsutuista 100 ja näistä valittiin koetulosten perusteella oppilaaksi 20.
T-kurssin suorittaneista hakijoista
valittiin oppilaaksi 2 hakijaa. Valituiksi tulleista 11 aloitti opintonsa
kuluvan syyslukukauden alkaessa
ja 11 aloittaa kevätlukukauden alkaessa tammikuussa 1979.
Oppilaiden harjoittelu.
Koska oppilaiden harjoittelu
hammaslaboratorioissa muodostaa erittäin tärkeän osan hammasteknikkokoulutuksessa,
toivoo opisto, että hammaslaboratoriot ottaisivat asian omakseen
suunnitellessaan tulevaa mahd.
työvoimatarpeen
tyydyttämistä.
Asiaa hoitaa opiston puolesta ylihammastekn. A. Blom, puh.
90-739267 virka-aikana.
Opiston tilakysymys.
1.6. 1978 kävivät Suomen Hammasteknikkojen Liiton edustajat
opetusministeri Kalevi Kivistön
puheilla asiana alan työvoiman
koulutusmahdollisuuksien turvaaminen ja siihen oleellisesti liittyvä
hammasteknikko-opiston
tilakysymys. 7.6. 78 opetusministeriö
asetti työryhmän, jonka tehtäväksi
tuli tehdä ehdotus toimenpiteistä,
joiden avulla opiston toimintaedellytykset turvataan nykyisen
vuokrasopimuksen
päättymisen
jälkeen 1.9. 1979 lukien. Kesän
kuluessa työryhmä suoritti tehtävänsä ja mietinnössään se esittää
tilakysymyksen
ratkaisemiseksi
kolme tilavaihtoehtoa, joista jokainen täyttää pinta-alansa puolesta koulutustarpeen asettamat

vaatimukset. Esitettyjen vaihtoehtojen tarkempi selvitys on parastaikaa käynnissä.
Opistolla on siis edessään
muutto ja se tulee mitä todennäköisimmin ajoittumaan kevätlukukaudelle 1979. Koska muutto
tulee olemaan varsin työläs ja
koska se ajoittuu keskelle opetuskautta, on opisto muuttanut kevätlukukauden 1979 kurssisuunnitelmia.

KurssHoiminta
kevätlukukaudella 1979.
Tulevan muuton aiheuttaman haitan takia ei opisto ole
katsonut mahdolliseksi pitää
muuttoajankohtana
ohjelmassaan mitään uutta kurssimuotoa. Tästä syystä on
opisto siirtänyt kevätlukukaudella 1979 ensimmäistä
kertaa järjestettäväksi suunnitellut
hammaslaboranttikurssit toteutettavaksi vasta
muuton jälkeen uusissa tiloissa.
Kevätlukukaudella
1979
opisto järjestää erikoishammasteknikkokurssin, joka jo
saavutetun kokemuksen turvin saataneen suuremmitta
häiriöittä vietyä päätökseen.
Erkki Puro
lehtori

Maksa SHL:n
jäsenmaksusi
lokakuun alkuun
mennessä!
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Kalle Nurminen jättää taakseen
Depoon, tekohampaat ja meidät!

POHJOISMAIDEN
HAMMASTEKNIKOT
KOOLLE
Tukholmassa 17 - 18.11.1978

Hammasteknikoiden yhteiskongressi toteutuu monen vuoden
tauon jälkeen. Kongressin yhteydessä on ensimmäistä kertaa eri
eturyhmien kokoukset. Hammasteknikot, praktlsoivat hammasteknikot ja laboratorion omistajat kokoontuvat ennen yleiskokouksta.
Kongressi on ajoitettu samanaikaiseksi Ruotsin hammaslääkäripäivien yhteyteen. Niinkuin kaikki
tiedämmekin on näillä päivillä oma
hammastekninen
ohjelmansa
mutta
hammasteknikot
voivat
osallistua rajoittamatta kaikkiin
päivien luentotilaisuuksiin. Myös
hammashoitajat ovat oikeutetut
osallistumaan päiville. Hammasteknikoiden ohjelmaan on tänä
vuonna pyritty saamaan esitelmöitsijöitä jokaisesta
pohjoismaasta. Nämä esitykset on tarkoitus pitää esitelmöitsijän äidinkielellä. Suomenkieltä käyttävät Matti
Taiminen ja Lars Nordberg esitelmässään joka käsittelee kartioteleskooppikruunuja.
Päivien yhteydessä on verrattain suuri näyttely jossa esitellään
alamme viimeaikaisia uutuuksia.
Päiville osallistuvat ovat oikeutetut tutustumaan näyttelyyn osanottomaksun maksamalla. Odontologiska Rikstämman ja näyttely
järjestetään Tukholman St. Eriksmässan alueella Älvsjössä. Sinne
on hyvä junayhteys Tukholman
keskusasemalta, matkan kesto n.
10 min.
Hammasteknikoiden eli NTU:n
kongressin illallinen järjestetään
perjantaina 17. 11. Tukholman
keskustassa. Kaikki kongressiin
osallistujat ovat seuralaisineen
tervetulleita. Tumma puku, tanssia, variete ohjelmaa, hieman juhlamieltä keskellä pimeätä syksyä.
12

Ohjelma pääpiirteittäin ja suomalaisittain. Lähtö Helsingistä
torstaina 16. 11. laivalla, saapuminen Tukholmaan aamulla 17. 11.
joka on sitten perjantai. Linja-auto
vastassa satamassa, käynti hotellissa josta hampaantekijät viedään
suoraan St. Eriksmässanin halleille. Esitelmät alkavat jo klo 9.00 ja
päättyvät n. klo 15.00. Iltajuhla
alkaa klo 20.00. NTU:n ohjelma on
lauantaina. Klo 10.00 kokoontuvat
eri etupiireihin kuuluvat omiin kokouksiinsa ja klo 12 - 1 3 on yhteinen lounas.
Varsinainen
kongressi
on
1 3 - 1 5 . Kotimatka laivalla alkaa
klo 18.00.

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y.n ylimääräinen
syyskokous pidetään 19. 11.
1978 alkaen klo. 10.00 Hotelli
Helsingissä. Kokous alkaa
jaostokokouksilla, joiden jälkeen mahdollisuus syödä
lounasta seisovasta pöydästä ja klo 13.00 alkaa yhteinen
kokous.
Syyskokouksesta
sekä
Ruotsin matkasta tarkemmat
tiedot kiertokirjeessä.

EHT:n LABORATORIO
vuokrataan tai myydään
puh. 921-21922.

Kalle Nurminen lähtee aktiivista
työelämästä eläkkeelle työtoveriensa ja ammattikuntamme arvostamana. Syyskuun 22 päivä on
oleva hänen viimeinen palveluspäivänsä yli 40 vuotta kestäneellä
urallaan hammasalalla.
Kallen työkautena on tekninen
kehitys yltänyt moniin uskomattomiin saavutuksiin. Myös oma
alamme on kokenut monia merkittäviä kehitysjaksoja. Laitteistomme on monipuolistunut ja monimutkistunut, mikään ei ole lopullista eikä kehityksen pyörään
löydy jarruja. Kalle jos kukaan on
jo kauan sitten oivaltanut tämän.
Hän on kehittänyt itseään alueilla
joita hän on työssään tarvinnut.
Teknisen koulun käytyään teknikko Karl A Nurminen antautui
kojepuolen mekaanikoksi, jossa
tehtävässä hän tutustui perusteellisesti hammaslääkärin ja teknikon välineistöihin. Tästä tehtävästä hänet vähitellen siirrettiin
myyntipuolen tehtäviä hoitamaan,
tullen tutuksi maamme teknikkokunnalle. Parisenkymmentä viime
vuotta hän on selkeällä tyylillä
hoitanut osastoaan maamme vanhimmassa alan liikkeessä.
Tässä tehtävässä hän on kasvanut tehtäviensä mukana, mikään uusi koje ei ole ollut kauan
Kallelle outo vieras. Aineopillisesti
hän on kartuttanut tietouttaan kun
tarvetta on ollut, tiedämme että
kemian teollisuus on hellinyt
alaamme, Kalle on joutunut iltaisin
teorioiden pariin kirjoinensa. Tietämystään hän on auliisti jakanut
meille neuvoina ja ohjeina.
Mukavinta Kallessa on hänen
ystävällisyytensä, hänellä on aina
ollut aikaa syventyä pulmiimme ja
hän on asennoitunut vastoinkäymisiimme meitä ymmärtäen. Lukemattomia kertoja olemme saa-

neet hänen välityksellään uunituoretta asiatietoa hänen toimiessaan tulkkina ulkolaisten esitelmöitsijöiden ja asiantuntijoiden
täällä pitämissä tilaisuuksissa.
Kiitollisuus Kallea kohtaan tuli
selvästi esille, kun toimeenpanimme keräyksen laboratoriopitäjien
ja erikoishammasteknikoiden parissa muistolahjaa varten. Hänelle
21.8. luovutetun adressin seurana
oli yli 200 nimeä käsittävä nimilista, joitakin on tullut vielä tämänkin
jälkeen.
Tiedämme itsekukin kohdallamme olleemme joskus ikäviä asiakkaita, uskomme Kallelta unohtuvan sellaiset hätäiset hetket. Ammattikuntana toivotamme Kallelle
antoisia aikoja. Käy edelleenkin
meitä tervehtimässä, olet aina tervetullut ystävä.
LN

Sydämelliset ja
lämpimät kiitokseni,
jokaiselle erikseen ja kalkille
yhdessä, minulle tuottamastanne suuresta yllätyksestä
ja ystävällisyydestä, eläkkeelle siirtymiseni johdosta.
Tapiola 21.8.1978
Kalle Nurminen
13

1200

TOIMITUSJOHTAJA INS. HORST LINN
LINN ELECTRONIC HERSBRUK
TEKN. KÄÄNNÖS KALLE NURMINEN

TAVANOMAINEN RAKENNE

3 0 0 mm
NYKYAIKAINEN ESILÄMMITYSJA VALUMENETELMÄ,

KEinOAKRYYLISTÄ KESTÄVÄT
PROTEESIT

QQ 3
60
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

3/60
3/60
3/60
3/60
3/60
3/60
3/60

= 3 minuutin valmistusalka
= vähintäin 60 min. työskentelyalka
=
=
=
=
-

elastinen ja kestävä
muotonsapitävä
pitkäikäinen
korjaukseen SR 3/60 QUICK
NIOM:ln hyväksymä
värit: pInk, kirkas, tilauksesta suonilla
pakkaukset: 800g/380g,2400g/1150g
5000g/2300g, 10000g/4600g

IVOCLAR TUNTEE AKRYYLIT
Kysy meiltä:

ORIOLA OY HAMMASVÄLINE
90 427011/477
OY DENTAL-MEDICO AB
90 657134/TS

teknisesti toteutettavissa sekä taloudellisesti puolustettavissa. "Parempi syrjäyttää
tiyvän"
Aloittakaamme esilämmityksestä tarkastelemalla mitkä edellytykset itianneuunin
tulee täyttää;
1) sen tulisi olla kevyt
2) se saisi viedä vain vätiän tilaa
3) sen energiakulutuksen pitäisi olla
mahdollisimman pieni
4) uunin lämmön tulisi nousta ja samoin
myös jäähtyä nopeasti
5) sen tulee kestää kovaa kulutusta
6) uunissa el saa esiintyä lämmönvalhtelulta.
Nämä vaatimukset täyttävä uuni saattaa
tuntua Illan arvokkaalta ja epärealistiselta,
mutta nykyaikaisen tekniikan ja uusimpien
eristysmateriaalien
(alumlnlumslllkaattikuldut ja alumlniumoksldikuidut) ansiosta
se on toteutettavissa.
Jos vertaillaan markkinoilla olevien
hammastekniikkaan tarkoitettujen eri uunien valmistustapoja, niin on olemassa
esim. uuneja, joissa on avonaisia kuumennuskierukoita vetoputkissa, avoimia tai
umpinaisia urakuumennuslevyjä tai muffelelta, joihin on muurattu erisuuruisia kuumennusklerukoita.
Laskemalla 10 valmistajan, 18 sähköuunin ja 2 kaasu-uunin, keskimääräinen litrateho saadaan seuraavanlaiset vertailuluvut:
maksiteho
1,13kW/dm=
miniteho
0,25kW/dm'
kesklvertoteho
0,62 k W / d m '
Tavanomaisella eristyksellä ja kuumennusmenetelmällä rakennetut uunit vaativat
nämä tehot, jolloin keskimääräinen tyhjän
uunin kuumennusaika oli 85 min. 1000
celssiusasteeseen. Vertailemalla edelleen
erilaisin eristystavoin vuorattujen uunien
lämmönnousua (kuva 1.) voimme todeta
niissä esiintyvät huomattavat erot.
Suoritettavan vertailun perustaksi voimme valita standardirakenteisen uunin,
missä ulkokuoren maksllämpö saa olla
60°C ja lämpöhäviö 420 k c a l / m V h ja
uunin tilavuus 150 x 200 x 250 mm, maksimilämpötila 1200°C. On muistettava, ettei
nykyään ole mikään probleema rakentaa
klerrekuumennuksella varustettua uunia,
joka lämpenee 1200° Oja myös kestää valumassoista ja vahanpoistosta johtuvan
kaasujen syövyttävän vaikutuksen. Laskelmien ja kokemuksen perusteella valitsemme esimerkkiuunin kuumennustehoksi
1700 W.

m
160 100^0
^1200
KEVYT RAKENNE

ISOmm
L;v/K«J
80100
<$11200"

KUITURAKENNE

100 mm

Kuva 1
Riippuen eristystavasta saamme kokeellisesti nämä perusarvot omaavan uunin
kuumentamiseen tarvittavaksi energiamääräksi seuraavaa:
1) tavanomainen uuni
33 kWh
2) kevytrakenteinen uuni
12 kWh
3) kuitu-uuni
1,7 kWh
Jos asia halutaan esittää vielä selvemmin,
voimme verrata uunin painoa ja kuumennusaikaa kuumennusenerglaan (kuva 3.).
Lisäksi on tavanomaisessa uunirakenteessa otettava huomioon myös lämpövaraus.
Kuitulevyuunissa tämä arvo yltää vain
murto-osaan verrattuna vanhaan rakennustapaan.

Tavanomainen rakenne:
85 kg
Paino
33 kWh
Energia
4,5 h
Kuumennusaika
15 kW
Lämpövaraus

Iiii

I

Kevytrakenne:
Paino
Energia
Kuumennusaika
Lämpövaraus

34 kg
12 kWh
t,7h
4 kW

Kuitu-uuni:
Paino
Energia
Kuumennusaika
Lämpövaraus

7 kg
1.7 kWh
0,25 h
1 kW

Kuva 3
15

Tavanomainen rakennustapa on yleensä
käytössä vain teollisuuden erikolsuuneissa
(karkaisu ja paja). Sitävastoin laboratoriouuneissa on kevytrakenne yleistä (joskus myös kuiturakenneytidistelmä). Jos
asetetaan kuitu-uunin taloudelliset faktat
vastakkain tavanomaisen uunin hinnan
kanssa, voimme suorittaa vertailun, jossa
useat seikat puhuvat kuitu-uunin puolesta.
Kun tarkastellaan varjopuolia, niitäkin
epäilemättä löytyy, täytyy ottaa huomioon
tällaisen uunin konstruktio, valmistus ja
käyttö.
Joten varsinaisia kuitu-uunin etuja ovat
seuraavat:
Uuni on kevyt: säästää pakkaus- ja kuljetuskustannuksia, helppo käsitellä, etenkin huollon yhteydessä.
Uunin parannettu eristys: energiankulutus on vähäistä, ympäristön lämpövaikutus
ja uunin tilantarve pienentyvät.
Pieni lämmönvarauskyky: nostaa tuottavuutta, vähentää odotusaikaa nopean
lämmönnousun ja nopean jäähtymisen ansiosta.
Näillä perusteilla ei ole mitään syytä
pitää kuitu-uunia kalliina verrattuna kevytrakenneuuniin. Vertailevassa tutkimuksessa, jonka ICI suoritti 20:stä Linnillä 18 kuukauden aikana, ennen vuotta 1977 rakennetusta uunista, todettiin kuitu-uuni peruskustannuksiltaan 25 % kalliimmaksi. Tämä
lisähinta on lyhennyskelpolsuutensa vuoksi katsottava hyvin realistiseksi.
Mitä tulee uunin valmistusmenetelmään,
on nykyisellä tyhjiövalutekniikalla mahdollista valmistaa kaikki alallamme tarvittavat
kuumennuslaatat ja muffellt avonaisilla tai
umpinaisilla johtourilla. Tähän valmistustapaan emme tässä puutu, sillä se on luku
erikseen.
Kuiturakennemenetelmä sallii myös ulkokuoren keventämisen mekaanisia rakenteita vähentämällä, mikä osaltaan myös
alentaa kustannuksia. Lämmön jakautuminen tasaisesti uunitilassa on asia, johon
kannattaa kiinnittää huomiota. Tätä seikkaa tutkittaessa käytettiin uunia, jolla oli
takanaan suuri määrä lämmitysvaiheita.
Erikoisesti on korostettava sitä seikkaa,
että ovialueella on hyvin vähäisiä lämpöeroja ja että lämpöerot eri sylinterien sijoituskohdilla palautuivat hyvin nopeasti säädettyyn lämpötilaan. Vanhoissa uuneissa
sylinterien lämpö saattoi vaihdella sijoituskohdan mukaan hyvinkin paljon, mistä oli
seurauksena epäonnistuneita valuja.
Tri Weber tähdentää julkaisussaan esilämmityksen vaikutusta valutuloksen iaatuun. Tämä pätee myös Cr-Co-Mo seoksia
valettaessa. Tässä yhteydessä on syytä
mainita kuitujen parannetuista ominaisuuksista kestää kemikaalien vaikutusta,
(esim. alkaalien). Tämä perustuu kuitujen
mikrokristalliseen rakenteeseen ja kristallivaiheitten tasapainoitukseen.
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Kuva 5
Lämpöpoikkeamat sisätilassa
1200 °C uuninlämmössä

Kuva 4

Mitkä ovat kuitu-uunin ongeimat?
1) Uunipohjan alhainen kuormitettavuus
(kuitumateriaaiin riittämätön mekaaninen
lujuus). Apu tähän pulmaan saadaan käyttämällä uunissa mekaanisesti iujaa keraamista pohjalaattaa. Silomat, korundi ja SIC
ovat tähän tarkoitukseen erittäin soveiiaita
aineita. Nämä kestävät kulutusta 1000 kertaa enemmän kuin kuitumateriaalit.
2) Tilanteet, joissa uunin lämpötila kohoaa liian nopeasti. Uusi teknologia ja
myös valumassojen valmistajat vaativat
valusylintereitten hidasta ohjelmoitua kuumentamista. Tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti käyttämällä uuneissa säätimiä, jotka nostavat lämmön halutulla tavalla. Teollisuudessa tämä menetelmä on
ollut kauan käytössä ja nyt se on vähitellen
tulossa myös hammaslaboratorioihin.
3) Kun keskustellaan korkeammasta
hinnasta, on syytä aina muistaa laatu,
pääoman sijoitus ja sen kuoletettavuus.
Tässä tapauksessa saadaan 25 %:n lisäinvestoinnilla myöhemmin selvänä etuna
energian säästöä, huollon vähenemistä ja
varmempia lämmitystuloksia. Lämmitettäessä saasteettomalla sähköllä emme
joudu tekemisiin kaasu-uunien saastenormeista aiheutuvien kustannusten kanssa.
Linnillä toteutetuista kuitukuumentimista on esimerkkinä Degusson sähkölingon
kuumennusmuffeli, joka on täysin alkuperäisen kaltainen, mutta kuumennusaika
on saatu lyhenemään alle puolen ja muuntajaa on voitu pienentää. Pienemmän painonsa vuoksi on linkoaminen sillä myös
tasaisempaa.

Toinen tärkeä lämpöä vaativa menetelmä hammaslaboratoriossa on metallin
valu. Tässä ei ole tarkoitus selvitellä metallin ominaisuuksia valun jälkeen, vaan
tarkastella joitakin eri menetelmien etuja ja
haittoja.
Tyhjiövalumenetelmällä päästään toivottuihin tuloksiin ja verrattuna muihin valumenetelmiin, olivatpa ne sitten avoimia
tai suojakaasulla, valetaanko painovoimalla, keskipakolingolla tai paineella, on tyhjiöllä kaksi huomattavaa etua:
1) Sulatuksessa ei pääse tapahtumaan
kaasuuntumista, eikä metalli oksioidu.
2) Valumuotista ja myös valumassasta
on ilma Imetty pois ja näin helpotetaan
metallin juoksua valumuottiin.
Varjopuolena on kemiasta ja metallurgiasta tunnettu pulma, kun usean jalometallin höyrystymispaine asettaa tyhjiölle rajansa, joten hyvä kaasunpoisto ei sittenkään aina ole hyödyksi. Tämäkin pulma on
kyllä onnistuttu osittain ratkaisemaan.
Jos taas tarkastellaan valukojelstojen
kuumennustapoja pelkästään teoreettisesti tekniseltä kannalta, voidaan esittää
seuraavaa:
- Liekkisulatus on epäkäytännöllinen ja
hankala. Lisäksi sen käytössä on kaasu-,
pullo-, turvallisuus-, ympäristö- ja saasteongelmia. Joten ajanmukaisessa laboratoriossa olisi jo syytä etsiä sen tilalle uusia
vaihtoehtoja.
Vastuskuumennus sitävastoin on
varma ja puimaton. Kuitenkin sen varjopuoliksi voidaan lukea saavutettava maksimilämpötila. 1600°C lämpö, joka erikoistapauksissa on tarpeellista, voidaan saavuttaa vain erikoisvastuksilla, jotka taas
ovat mekaanisesti epävarmoja. Eristysmateriaalit ja vastuskannattimet vaativat sitäpaitsi suuren lämpövarauksen, mikä vuo-

rostaan johtaa pitkään kuumennusaikaan
ennenkuin vaadittu toimintavalmius saavutetaan. Pitkä kuumennusaika ei ole
eduksi silloin, kun kyseessä ovat helposti
oksidoituvat seokset.
- Valokaarisulatuksessa, joka jälleen on
tullut käyttöön, on monia pulmia. Samoja
pulmia löytyy tosin muistakin valumenetelmistä. Niitä ovat esimerkiksi pullojen tuomat ongelmat ja jalokaasun korkea hinta.
Mikä eniten häiritsee ja mikä esiintyy myös
korkeajakso sulatuksessa, on sulatukseen
käytettävä korkea lämpötila 5 - 6 0 0 0 ° C .
Tämä aiheuttaa joitakin ongelmia.
Korkeajaksokuumennus ja sulatus ovat
kiistattomasti nykypäivän tekniikkaa. Induktiokuumennuksella
on
mahdollista
säätää lämpötila portaattomasti ja tarkasti,
mikä ei aina ole mahdollista tavallisella
sähköuunilla. Linnin käsityksen mukaan
kaikkien "dentalseosten", niin jalojen kuin
epäjalojenkin, sulatus tai valu induktiokuumennuksella on metallille eduksi. Tätä
seikkaa el heidän mielestään ole tarpeeksi
tiedostettu.
Onko valumenetelmän ratkaisu korkeajakso / keskipako (sulatus / linkous)?
Keskipakovalu sen vuoksi, että se toimii
myös ilman vakuumia. Huono tiiviys ja tukkeutunut tyhjiöpumppu, virheellinen paine
tai ei painetta ollenkaan, on jo saanut
monta teknikkoa epätoivoon. Näitä asioita
on käsitellyt esim. Tri Henning Dentallaborlssa sekä Linn ja Leyland Heraeus omissa
julkaisuissaan.
Tällaisen vakuumi / keskipakovalun
edulliset toiminnot on tunnettu jo kauan:
1) Luotettavuus käytössä - sähköisesti
tai mekaanisesti.
2) Nopea toimintavalmius.
3) Monikäyttöisyys (erilaiset metallit) linkoamisvoima säädettävissä.
4) Heippo muunneitavuus.
5) Pienet käyttö-ja huoitokustannukset.
6) Pieni tiiantarve.
Induktiokuumennusta on käytetty menestykseilisesti yli 40 vuotta, melkeinpä
koko tämän ajan putkigeneraattoreiiia.
Vaikka putkivalmius onkin kehittynyt, ovat
määrätyt ongelmat edelleen olemassa. Nimittäin putkien tiiviys, lämpövaihteiuista
johtuva putkien likaantuminen, varsinkin
eniten käytetyliä tyhjiö aiueella n. 133 Pa (1
torr.) voivat aiheuttaa tiettyjä toimintahäiriöitä. Nykyisin voidaan sulattaa myös
Co-Cr-Mo seoksia, kun putkien tyhjiötä on
pystytty, kehittyneen putkitekniikan ansiosta, kohottamaan. Ajanmukaiset korkeajaksogeneraattorit,
Silisium-Avalanchedlodi -tasasuuntaajat ja Wolframi katodeilla varustetut putket eivät enää vaadi
esilämmitysaikaa, vaan ovat heti toimintavalmiita.
Nykyaikaisessa

yleisvaluiaitteistossa
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vaikuttavat valutulokseen seuraavat toiminnot;
a) Metallimäärä (laite säädettävissä).
b) Metallin laatu (riippuvainen sulatuksen jaksoluvusta ja tetiosta).
c) Sulan metallin suojaus: 1. tyhjiö, jos
halutaan estää oksldloituminen, 2. vapaa
Ilma, jos halutaan oksidia, 3. suojakaasu,
jos halutaan neutraali tai pelkistävä ilmatila.
d) Laite suunniteltu mekaanisesti hyvin
toimivaksi erilaisille muffelleille ja sylintereille.
e) Valutuloksen laatu on suuresti riippuvainen sulatusajasta ja
metallin
sisäänmenopalneesta
valumuottiin,
mikä taas on suoraan verrannollinen llnkovarren llnkoamlsvolmaan.
Mikäli verkkojännite ja jaksoluku ovat
oikeat, voidaan sanoa, että korkeajaksolinko täyttää edellämainitut vaatimukset ja
sillä voidaan suorittaa kalkki tarvittavat
työt.
Jos tarkastellaan useita käytössä olevien
korkeajaksolinkojen keskimääräisiä kustannuksia Saksassa, ovat ne ilman tila- ja
henkilökustannuksia (jotka kaikilla menetelmillä ovat samat) noin 0.75 DM valua
kohden. Korkeajaksolinkojen keskihinta
(1.1.-78) oli noin 15.518 DM. Jos laitteeseen halutaan lisätä hyvä tyhjlökonstruktlo, maksaa se vielä lisää 4 - 5 0 0 0 DM.
Laitteiston tilantarpeeksi katsotaan riittävän noin 0 . 3 - 0 . 6 m°.
Yhteenvetona voidaan todeta, että korkeajakso / vakuumi - keskipakovalumenetelmä on toiveitten arvoinen ja vertailtaessa kustannuksia, eivät ne ole pöyristyttäviä aikaisempiin menetelmiin verrattaessa. Pelko laitteiston monimutkaisuudesta voidaan jo nykyoloissa unohtaa,
koska tekniikan kehittyminen on tuonut
mukanaan merkittävää varmuutta.
Esko N i e m e n m a a

IVOCLAR kurssit
alkavat
Demo-Centerlssämme
Helsingissä.
Aihepiirit ja ajankohdat:
ASETTELU
perjantai . . . . 15.9. klo 9.00
SR-ISOSIT PE
lauantai
16.9. klo 9.00
KERAMIIKKA
maanantai .. 18.9. klo 9.00
SR-ISOSIT PE
perjantai . . . . 29.9. klo 9.00
KERAMIIKKA
lauantai
30.9. klo 9.00

ASETTELUT
maanantai . . 2.10. klo 9.00
KERAMIIKKA
npriantai
20.10 klo 9.00
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SR-ISOSIT PE
perjantai
. . . 8.12. klo 9.00
KERAMIIKKA
9.12. klo 9.00
lauantai
ASETTELU
maanantai .. 11.12. klo 9.00
SR-IVOTRAY
lauantai . . . 21.10. klo 9.00
SR-IVOTRAY
lauantai . . . . 11.11 klo 9.00
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Oy DENTAL-MEDICO Ab
puh 90-657 134

IVOCLAR
kurssimatkat
Llechtensteinlln/Schaaniin
Aihepiirit valinnan mukaan
SR-iSOSiT PE
Keramiikka
Asettelut
SR-iVOTRAY tekniikka
Lennot Helsinki - Zurich
- Helsinki
Hotelli DUX tai Schanerhof
1. kurssi:
Lähtö 31.12.78 klo 8.15
paluu 6.1.79 klo 14.15
hinta/osaiiistuja 1 590 mk
2. kurssi:
Lähtö 19.2. klo 8.15
paluu 26.2. klo 14.55
Hinta/osaiiistuja 1 610 mk
3. kurssi:
Tarkemmat tiedot Hammasteknikkoiehtl 4/78
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Oy Dentai-Medico Ab
Puh 90-657 134

Blom Anders Htm
Kirjatyöntekijänkatu 12 A 16
00170 Helsinki 17
Elomaa Mauno Eht
Henrikintie 27 A 1
Helsinki 37
Hertola Antti Eht
Helsinginkatu 28 A 4
Helsinki 53
Koskinen Gunnar Htm
Torkkelinkatu 5 A
Helsinki 50
Koskinen Hannes
Nervanderinkatu 7 B 15
Helsinki 10
Nurto Sulo Htm
Hammas ja Teräslab.
Mikonkatu 19 A 11
Helsinki 10
Raij Allan
Fabianinkatu 13
Helsinki 13
Sundholm Gustaf
Fredrikinkatu 30 G 30
Helsinki 12

Kokkonen Kauko Eht
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Mikäli havaitsette jäsenluettelossa virheitä, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä liittoon
kirjeitse tai puh. 447123.

KORJAUS keväiseen kiertokirjeeseen hammasteknisen alan ohjepalkoista. Siinä on syksyn palkankorotus ilmoitettu astuvaksi
voimaan 1.10.1978 lähtien, vaikka tulisi olla 1. 9.1978 lähtien, siis
syyskuun alusta.

HAMMASTEKNIKKOMESTARIT
kokoontuvat syystapahtumaan Turkuun 25. - 26. 11. -78 monipuolisten asioiden merkeissä. Hammaslääkäreiden luentopäivät
ja näyttely sattuvat samaan aikaan, ja ovat myös Turussa. Ohjelmasta, lähemmin kirjelmällä lähiaikoina.
Hammasteknikkomestarit r.y.
•

Edullinen.
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Alabasterikipsilaatuja
hammastekn siin töihin
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hammasteknikoille

Oy Telko Ab
Kemikaaliosasto
Hitsaajankatu 9, 0 0 8 1 0 Helsinki 8 1
Puhelin 9 0 - 7 5 5 0 1

Kalervo K. Koivumaa
LINGVAALIKAARET JA -KISKOT
ALALEUAN OSAPROTEESIN RAKENNEOSINA
Alaleuan osaproteesin satuloiden
yhdistäjänä
käytetään varsin
usein yksinkertaista hammaskauloja pitkin kulkevaa, vapaan ienreunan peittävää
akryylilevyä.
Tällainen levyhän on helppo ja
nopea valmistaa, kaiken lisäksi se
vielä
potilaastakin,
proteesin
käyttäjästä on tavallisesti suhteellisen mukava: kun kieli on tottunut
hiukkasen pienentyneeseen toimintatilaansa proteesin pito sujuu
vaivattomasti, sillä sen reuna
" i s t u u " hammaspinnoilla ilman
häiritseviä mutkia ja pykäliä. Kuitenkin monien tutkimusten ja yleisesti hammaslääkäreiden kliinisen kokemuksen nojalla tiedämme, että ienreuna tulehtuu, ja
vaurioituu myös mekaanisesti tällaisen
hammaskaulamyötäisen
proteesireunan alla erittäin usein.
Vaurioiden todennäköisyys on 50
- 70 %:n luokkaa, vaikeimpana
riskiryhmänä aina, päivin ja öin
proteesia suussaan pitävät huonosti suuhygieriastaan huolehtivat henkilöt.
Vaihtoehtona yhtenäiselle, kudoksia varsin laajasti peittävälle
levylle on käytetty metallista, tavallisimmin kromi-koboltista valettua proteesirunkoa, kuva 1, jossa
on satuloiden yhdistäjänä lingvaalikaari sekä lisätukena hampaita pitkin kulkeva jatkuva pinne.
Rakenne on yleinen kaikissa vanhoissa oppikirjoissa ja metallifirmojen mainoskuvissa ja -kirjasissa sekä edelleen varsin yleisesti
käytössä Keski-Euroopassa. Jos
pohditaan
kuvatun
rakenteen
syntymekanismia nähdään sen
tietty tarkoituksenmukaisuus: satulat yhdistetään toisiinsa ensin
kaaren avulla (kuva 2), joka kulkee

Kuvat.
Alaleuan metallirunkoisen osaproteesin vanhanaikainen muoto, jossa satuloiden yhdistäjänä on kaksi kaarta, aiveoliharjannetta pitkin kulkeva lingvaalikaari ja hampaita pitkin kulkeva
jatkuva pinne.
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Kuva 2.
Edellisen kuvan proteesin "syntymekanismi": satuloiden yhdistäjänä ensin
pelkkä lingvaalikaari.

mahdollisimman kaukana ienreunasta ja säästää näin marginaalisen gingivan edelläkuvatulta tulehdus- ja mekaanisen vaurion
vaaralta. Jos proteesin satulat
ovat laajahkot tai/ja tukihampaat
heikohkot on lisätuen saaminen
paikallaan: tällöin voidaan pinnerakennelmaa jatkaa seuraavaan ja
vielä seuraavaan hampaaseen,
kuva 3. Näin syntyy käsite "jatkuva pinne" (huonona suomennoksena joskus vieläkin kuulee termin
"juokseva pinne" = Fortlaufende
Klammer, fortlöpande klammer,
paremmin "continuos clasp", jatkuva pinne). Kun hammaskaaren
molemmilta puolilta tueksi tarkoitettua pinnerakennelmaa on jat35

kettu keskiviivaan asti syntyy
kuvan 4 mukainen konstruktio,
jossa on sekä lingvaalikaari että
jatkuva pinne vahvistamassa ja
tukemassa proteesia.

Satuloiden tarvitessa lisää tukea voidaanplnteltä jatkaa seuraaville hampaille lisätuiksi ja kleppausestelksi,
syntyy käsite "jatkuva pinne".

Kuva 4.
Kun tuet on jatkettu kaikille mahdollisille hampaille on varsinainen jatkuva
pinne llsäkaarena proteesin tukena.

Proteesipotiiaiden
jälkitutkimuksissa on kuitenkin jouduttu
toteamaan ensiksikin, että kuvatunlaisen proteesin saaneet potilaat jättävät laitteensa suhteellisen usein kokonaan käyttämättä
- silloinhan hoidon on katsottava
kokonaan epäonnistuneen kun
hoitoon kuuluvaa proteesia ei
käytetä. Toiseksi nimenomaisesti
lyhentyneiden hammaskaarien täydennykseksi rakennetut vapaapäätteiset proteesit ovat erittäin
usein aiheuttaneet kaari-osansa
painumisen johdosta vaikeita vaurioita alveoliharjanteen pintaan.
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kuva 5. Ensinnä mainittu potilaiden vaikea proteesiin tottuminen
johtuu ilmeisestikin
rakenteen
kahdesta kaaresta, jotka yhdessä
muodostavat tietyn välin, jossa
kieli pyrkii "leikkimään" ja potilas
kiusaantuu tällaisesta tilanteesta.
Näin voidaan päätellä lähinnä
siitä, että kun tällaiselle potilaalle
valmistetaan uusi proteesi, jossa
on vain jompi kumpi, ylempi tai
alempi kaari, hän yleensä tottuu
käyttämään proteesia välittömästi.
Jälkimmäinen häiriö, kaaren aiheuttama painuma-vamma limakalvon pinnassa, joka pitkään jatkuttuaan aiheuttaa luonnollisestikin vaikeita ja syvälle ulottuvia
muutoksia parodontiumissa, voidaan välttää yksinkertaisesti siten,
että jätetään rakenteesta pois
koko lingvaalikaari.
Proteesin
rungon ja sen tuki-osan muodostaa tällöin vain sen aiempi "jatkuva pinne", joka ei alkuperäisen
vahvuisena
luonnollisestikaan
kestä purennan aikana ja erityisesti potilaan proteesia käsitellessä siihen kohdistuvia rasituksia.
Kun tämä rakenne-osa muovataan oikean vahvuiseksi ja valetaan moitteettomasti hyvälaatuisesta kromi-koboltista tai tarkoitukseen sopivasta kullasta saadaan aikaan riittävän kestävä rakenne kuten kokemukset ovat
osoittaneet. Kuvan 6 mukainen
kiskomainen hampaiden lingvaalipinnoilla kulkeva proteesin osa
kulkee nimellä
"iingvaaiikisko".
Edellä kuvatulla tavalla rakennettuun ala-osaproteesin rakenteeseen, jossa on vain yksi yhdysosa satuloiden välissä, joko kaari
tai kisko, päädytään myöskin toista tietä eli kun kysytään jokaisen
osaproteesin rakenne-osan kohdalla "mitä varten, miksi?' kukin
osa on tarpeen. Ja kahden yhdyskaaren tarpeellisuutta ei voida
osoittaa: lingvaalikaari on mahdollinen tietyissä tilanteissa kuten
seuraavassa selvitetään ja taas
tietyissä tilanteissa, ja varsin

usein, on vain lingvaalikaari riittävä ja paras yhdys- ja tukiosa koko
konstruktiota varten, kuten myös
erikseen seuraavassa voidaan todeta.

Kuva 5.
Lingvaalikaaren painuminen aiveoiiharjanieen pintaan ja sen iimakaivon
sisään. Painuminen johtuu proteesin
asennosta vähittäin tapahtuvasta muutoksesta, joka vuorostaan aiheutuu s a tuia-aiueiden aiveoiiharjanteen
resorptiosta. Täiiöin satuiat pääsevät
painumaan syvempään ja koko runko
työntyy purentapaineen aiheuttaman
rasituksen aiaisena vähiteiien tukihampaiden ja -rakenteiden antaessa
myöten. Kuvatun muutoksen vaara on
suurin vapaapäätteisten proteesien
kyseessä oiien.

Kuva 6.
Lingvaaiikaari osaproteesin satuioiden
yhdistäjänä.

L i n g v a a l i k a a r i satuloiden yhdistäjänä.
Edellä esitetystä käy selväksi,
että lingvaalikaaren paha haitta
on sen taipumus painua alveoliharjanteen seinämää vasten sitä
vaurioittaen.
Nimenomaisesti

tästä syystä lingvaalikaari tulee
kysymykseen proteesisatulain yhdysosana vain tilanteissa, joissa
tähän painumiseen ei ole vaaraa,
eli toisin sanoen
- rajoitettujen satuloiden yhdistäjänä
— lyhentyneissä hammaskaarissa vain suhteellisen runsaan
jäännöshampaiston
täydennyksen ollessa kyseessä, kuva 7. Erityisesti on vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että alveoliharjanne
ei ole liian loiva (n. 45°), jolloin
kaaren painuminen on todennäköisempää kuin pystyn harjanteen
seinämän kyseessä ollen, kuva 8.
Myöskään
luukyhmyjä,
täysin
luonnollisia pieniä luun epätasaisuuksia, joita esiintyy alaleuanluun lingvaalipuolella ei pitäisi
ylittää kaarella sillä näiden pinnalla oleva ohut limakalvo vaurioituu
erittäin helposti. Teknisessä valmistusvaiheessa on kaari sijoitettava aina. 2 — .4 mm etäisyydelle limakalvon pinnasta, mikä sijoitus-etäisyys on luonnollisesti varmistettava mallilla sopivan tollon
avulla jo ennen toisiojäljennöksen
ottoa.
Proteesirakennetta
muotoiltaessa on erityisesti kiinnitettävä
huomiota lingvaalikaaren "istuttamiskohtaan" satulan etureunassa, kuva 9. Kaari sijoitetaan
riittävän kauas hampaan kaulasta
ja ienreunasta jotta puhdistustila
saadaan syntymään. Kaaren tulee
kulkea kauttaaltaan 2 - 4
mm
ienreunasta sillä on vältettävä
ruoan tähteitä ja plakkia keräävien
ahtaiden rakojen ja välien luomista ja varmistettava kielen mahdollisuudet normaaliin fysiologiseen
puhdistustoimintaan. Suun pohjan puolella on lingvaalikaaren
oikea sijoittaminen myös erittäin
tärkeää: jos kaari pääsee painamaan esimerkiksi kielen jännettä
on asiantilan korjaaminen erittäin
vaikeaa sillä kaaresta ei tavallisesti voi hioa paljoakaan pois sen
"keventämiseksi". Oikea kaaren
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Kuva 7.
A. Lingvaalikaari kahden rajoitetun
proteesisatuian yhdistäjänä aukkoisessa hammaskaaressa sekä B. Toispuoiisesti lyhentyneen hammaskaaren
lyhyehkön (46 ja 45) vapaapäätteisen
satulan yhdistäjänä toisen puolen rajoitettuun (36 ja 35) satulaan. Huom.
lingvaaiituki 33:ssa vapaapäätteisen
satulan vastapuolella kleppausesteenä.

Kuva 8.
Loivaan alveollharjanteeseen lingvaalikaari pääsee painumaan helpommin
kuin pystyselnälseen.

kulkukohta voidaan varmistaa
huolellisella
jäljennöksenotolla,
jossa jäljennöslusikan reuna tarkennetaan
funktio-jäljeniiösmenettelyllä. Tällöin kaari voidaan
muotoilla kuvan 10 mukaisesti
suhteellisen tukevaksi ja ilmeisestikin vähemmän kielen toimintoja
häiritseväksi.
Lingvaalikaari
tulee kysymykseen alaleuan osaproteesin
rakenneosana suhteellisen
harvoin
kuten edellä esitetystä voidaan
päätellä; sen vaihtoehtona on nimenomaisesti lingvaalikisko.

Kuva 9.
Lingvaalikaaren sijoittaminen satulan
etureunaan siten, että riittävä, ja oikein
muotoiltu puhdistustila saadaan satulan ja tuklhampaan parodontlumin väliin.

keaa muotoilua varten huolella otettu
funktlojäljennös on tarpeen. On myös
aina kiinnitettävä huomiota riittävään
etäisyyteen kaaren ja lenreunan välillä.
Kokonaisuudessaan lingvaalikaari tarvitsee varsin syvän suunpohjan mahtuakseen moitteettomasti oikealla tavalla palkoilleen.

L i n g v a a l i k i s k o satuloiden
y h d i s t ä j ä n ä ja
tukena.
Suurin osa proteettista hoitoa
tarvitsevista hampaistoista on lyhentyneitä hammaskaaria eli Kennedyn luokituksen I ja II pääluokan mukaisia. Kun viime vuosina
on lisäksi kiinnitetty enenevässä
määrin
huomiota
proteettisen
hoidon indikaattioihin niitä voimakkaasti tiukentaen tulevat käytännössä nykyisin osaproteeseilla
täydennettäviksi suhteellisesti entistä useammin vain pienehköt lyhentyneet hammaskaaret. Jotta
proteesille saataisiin mahdollisimman runsas tuki jäännöshampaistosta, eli toisin sanoen mahdollisimman suuri osa proteesiin kohdistuvasta
purentarasituksesta
voitaisiin kohdistaa parodontiumiin, täytyy tällainen proteesi
tukea aina kaikkiin jäljellä oleviin
hampaisiin: tällöin päädytään, kun
muistetaan edellisessä luvussa
osoitetut
huonot
kokemukset
lingvaalikaaresta, aina iingvaaiikiskon käyttöön, kuva 11.
Lingvaalikiskon tulee olla hampaiden lingvaalipintojen muotoja
noudatteleva kuitenkin varoen
liian ohutta muotoilua, joka vaa-
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rantaa rakenteen lujuuden. Kisko
sijoitetaan hiukan insisaalikärjistä
gingivaalisesti hampaiden tuberkulumien päälle. Voimakasmuotoisen tuberkulumin yli ei ole syytä
mennä sillä tällöin saadaan kiskoon helposti terävä, potilaan
kieltä voimakkaasti
häiritsevä
särmä, kuva 12. Kiskon ei tarvitse
olla paksu kun se on oikein ja hyvästä materiaalista valettu, on
muistettava vanha yleistotuus, rakenne on juuri niin vahva kuin sen
heikoin kohta. Eli toisin sanoen
syvät, kiskoa ohentavat uurrokset
heikentävät rakennetta ratkaisevasti ja sellaiseen verrattuna suhteellisen tasapaksu, mutta kuitenkin siro, ohut kisko on riittävän
luja.
Lingvaalikiskon
yleiskäyttöalueena voidaan pitää kaikkia alaleuan lyhentyneiden hammaskaarien täydentämiseksi rakennettuja
osaproteeseja, joissa omia hampaita on vain 43:sta 33:een tai jopa
vielä 44:sta 34:een. Jos hampaistossa on lisäksi erillisiä puutosaukkoja muodostuu lingvaalikisko tavallisesti tarkoituksenmukaisimmaksi satuloiden väliseksi yhdistäjäksi ja tueksi vaikka jäännöshampaisto oli suurempikin ja
vaikka vapaapäätteistä satulaa ei
olisi lainkaan mukana, kuva 13.
Jos jäljellä on vielä toinen premolari kaaren jommassa kummassa
päässä saattaa kuitenkin lingvaaiikaari olla joskus tarkoituksen-

Lingvaalikisko kahden vapaapäätteisen satulan yhdistäjänä.
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Kuva 12.
A. Lingvaalikiskon muotoilu: riittävän
kaukana ienreunasta hampaiden tuberkuiumien insisaaiipuoielia. Kisko
noudattaa hampaiden muotoja, ei ole
kuitenkaan approkslmaalivälelstänsä
illan ohueksi uurrettu, koko rakenne
suhteellisen ohut ja siro. B. Liian pitkälle tuberkulumin päälle ulotettu
kisko johtaa helposti häiritsevän paksun ja usein vielä terävän harjanteen
muotoutumiseen kiskon reunaan, joka
särmä häiritsee potilaan kieltä.

Kuva 13.
A. Lyhyt toispuoleinen vapaapäättelnen satula, johon liittyy vällsatulolta.
Koko rakenne yhdistetään parhaiten
llngvaallklskolla.

mukainen - on muutenkin muistettava, että tällaisessa yleisesityksessä mainitut hampaiden lukumäärät jne eivät suinkaan tarkoita kaavamaisesti aina ehdottomasti noudatettavia "määräyksiä"
vaan kysymyksessä on tiettyjen
suuntaviivojen antaminen, joita on
sovellettava kunkin tapauksen
vaatimalla, nimenomaisesti siihen
tapaukseen sopivalla tavalla.
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Lingvaalikiskon käyttöä vaikeuttaa
- lyhyeksi kuluneet hampaat,
jolloin niiden lingvaalipinnalla ei
ole riittävästi tilaa kiskoile, kuva
14.
- iingvaaiisesti
kallistuneet,
usein samalla keskenään osittain
päällekkäin olevat hampaat, kuva
15.
Molemmissa tilanteissa saattaa
paras vaihtoehto olla lingvaalikiskon jatkaminen insisaaiikärkien
päälle. Täiiöin saadaan tavallisesti
muotoiltua riittävän vahva rakenne, joka samalla kuitenkin on tarpeeksi kaukana ienreunasta. Samalla tavoin voidaan kiertää kaiiistuneen/kaiiistuneiden hampaiden
muodostamat
aiiemenot,
kuva 16.
insisaaiituiiia hampaihin tuetun
kiskon käyttö on myöskin tarpeellista aina jos tukihampaiden parodontaaiinen kiinnitys on heikentynyt, erityisesti aina jos tukiham-

Kuva 15.

Kuva17.

Sisäänpäin kallistuneet alaykkönen ja
-kakkonen, joiden lingvaalipinnalle
kiskoa on valkea sovittaa.

Lingvaalikiskon kiila-vaikutus hammasta eteenpäin työntävänä voimana,
huomaa hammasta vipuavan voiman
suuruus verrattaessa sitä kiskoon
kohdistuvaan voimaan.

paat ovat peräti heiluvia. Tämä
sen takia, että pelkästään hampaiden iingvaaiipinnaiia lepäävä
kisko toimii varsin voimakkaana
hampaita eteenpäin työntävänä
vipusimena, kuva 17.
Lingvaalikiskon avulla rakennettujen osaproteesien jälkitarkastuksissa on havaittu, että etuhampaat ovat toisinaan siirtyneet
eteenpäin selvästikin kiskon aiheuttaman paineen vaikutuksesta. Tämän estämiseksi on kisko
tuettava siten, että siihen kohdistuva voima välittyy tukihampaiiie
niiden pituusakselin suuntaisena:
on asetettava tuki hampaan insisaaiireunaiie, kuva 18. Tuet voidaan usein sijoittaa siten, että ne
eivät tule kovin häiritsevästi näkyviin, hampaiden epätasaisuuksien
lomaan ne saadaan monastikin
ainakin osittain katoamaan. Kor-

keakiiitoinen kromi-koboittipinta
heijastaa lisäksi peliin tavoin ympäristönsä valoja, värejä ja varjoja
eikä ole niin silmiin pistävän näkyvä kuin kullasta vaiettu vastaava
tuki kullankeltaisen värinsä takia
olisi.
Lingvaaiikiskot peittävät varsin
laajoja hammaspintoja ja siten niiden käytöstä aiheutuu potiiaaiie
lisääntynyt kariesriski. Jos kysymyksessä on nimenomaisesti karieksen kannalta ongeimapotiias
on iingvaaiikiskoa pidettävä kontraindikoituna, muussa tapauksessa tehostetulla suuhygieniaiia voidaan normaalisti väittää karieksen
lisääntyminen.
Kuva 16.
Insisaaiisesti sijoitettu lingvaalikisko
(A ja B), joilla kuvien 14 ja 15 mukaiset
ongelmat voidaan selvittää.

Kuva14.
Lyhyet alaetualueen hampaat, joiden
llngvaallpinnalle kisko ei mahdu.
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Yhteenvetona
edellä
esitetystä voidaan todeta, että
lingvaalikisko
tulee perustellusti
useammin kuin iingvaaiikaari kysymykseen alaleuan osaproteesien satuioiden välisenä yhdysosana. Kisko on parodontaaiisesti
vähemmän haitaiiinen mekaanisten vaurioiden kannalta ja lisäksi
se siirtää satuioiden purentarasitusta mahdoiiisimman paljon ja
sopivalla tavalla (Huom. insisaaiituet!) koko jäännöshampaiston

parodontiumiiie. Lisäksi on todettu, että proteesin saava potilas
tottuu iingvaaiikiskoon tavallisesti
paljon paremmin ja nopeammin
kuin iingvaaiikaareen, esityksen
alussa mainitusta, nykyisin täysin
virheeiiiseksi
katsottavasta kaksoiskaarirakenteesta
(kuva 1) puhumattakaan. Karieksen lisääntymisen vaara on kuitenkin tietyissä
riskipotiiastapauksissa
erikseen
otettava huomioon.

Näm\ksiiikeitaista
onyamästaajäljennöslusikkaPEKATRAYstä:
J . P E K A T R A y polymerija
monomeri annostellaan
omilla mitoillaan. K u m mankin astian mitta antaa
automaattisesti oikean sekoitussuhteen. Annoksella
saadaan yläleuan P E K A T RAY-iusikka.

6. P E K A T R A Y * -muotti asetetaan muDvifoliolle. Materiaali levitetään muotille.

9. Ylimääräinen materiaali
leikataan piirrettyä rajaa
myöten pois terävällä veitsellä.

1. Allemenevät osat täytetään
(esim. Optosil harfilla),josta
tehdään myös tilanantaja.
Lusikan reunat piirretään
mallille.

11. Noin 9 min. kovettumisajan kuluttua, laskettuna
sekoitusajan alusta, lusikka
oietaan maililta ja reunat
hiotaan.

7. Täytetty muotti peitetään
toisella foliolla j a ylimäärä
puristetaan lasilevyllä. U i
pullolla pois.

Kuva 18.
A. Insisaalituen vaikutus kleppaavan
voiman suuntaamiseksi tiampaan akselin suuntaiseksi. B. Inslsaalltukla
koko etutiammaskaaren alueella. C .
Inslsaalttuet kulmahampaissa ja parissa sopivassa kolossa hammaskaarella.

HAMMASTEKNIKKO
kuitatöihln perehtynyt saa
hyväpalkkaisen paikan.
HAMMASLABORATORIO
HANNES KOSKINEN
Lönrotinkatu 3
00120 Helsinki 12
90-605 645
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Kuolemantapauksen
johdosta myydään 25 vuotta
Porin keskustassa toiminut

4. Jauhe j a neste sekoitetaan
hyvin, noin 30 sek.

10. Ylijääneestä materiaalisU
muotoillaan lusikan varsi,
kiinnityskohta kostutetaan
monomerilla j a vielä pehmeä varsi painetaan paikalleen.

2. Kipsimalli eristetään akryylieristeellä, taikka se pidetään
vedessä kunnes pinta on
täysin kyllästynyt.

5. Tämän jälkeen annetaan
materiaalin seistä sekoituskupissa 2 min. maksimi.

HAMMASLABORATORIO
Lähemmin puh. 936-13 243.

Vähänkäytetty
hyväkuntoinen puoliautomaatti Hedent
myytävänä puh. 90-425400.

IBa^Denyi

8. Sitten kun ylempi folio
irtoaa helposti, poistetaan
pehmeä P E K A T R A Y ' -laalU
muotisU j a painellaan varovasti, m u t u tiiviisti eristetylle kipsimallille.

12. Mikäli on UrpeeilisU
rei'iletään lusikka j a sivellään kiinnikkeellä. Siten
saadaan varmempi kiinnittyminen lusikan j a jäljennösaineen välillä.

Urheilu-uutisia

D

u

r

a

t

o

m

i

c

4AiWb»

Hammas, joka kestää,
toimii ja on edullinen
Tarkempia tietoja
OY

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

Eteläranta 2, 00130 Helsinki 13, puh. 90-12601

5 - 6 . 8 . -78 käytiin Pohjanmaalla
kahdella paikkakunnalla kovat
yieisurheiiukiipaiiut. Kokkolassa
kiipaiitiin Kalevan kisojen merkeissä tavoitteena Suomen mestaruudet ja Prahan EM tulosrajojen saavuttaminen. Seinäjoella ei
Prahan lähtijöitä katsastettu siitä
yksinkertaisesta syystä koska Prahassa ei jaeta mitaleita 4- eikä
3-otteiuissa. Seinäjoeiie sensijaan
jaettiin S u o m e n
Hammast e k n i k k o j e n L i i t o n kesäkisojen mitaleita.
Kilpailujen ajankohta oli valittu
tarkoituksella melko aikaiseksi.
Tarkoituksena oli katsoa miten
ahkeraan porukat lähtevät iiikkeeiie parhaaseen kesäloma-aikaan ja samalla ehkä vältytään
loppukesän kylmiltä sadeiimoiita,
kokemuksia saatiin, sekä hyviä
että huonoja. Mutta niistä asioista
kerrottakoon seuraavassa lehdessä.
Tuloksia:
Yleinen 4-ottelu: Saari Anssi
S:joki, 2285, Heinänen Timo Tku,
2167, Tornberg Eero Kuusamo
2032, Kukkonen Timo Vantaa
1878, Pekkala Jorma Oulu 1821,
Keinonen Raimo Vaasa 1660.
Ikämiehet. 3-ottelu: Salminen
Leo H:ki 927, iikka Kalevi Oulu
902, Sulkakoski J-E P:saari 810,
Antikainen Pentti Kuopio 668,
Heinänen Ailan T:ku 649, Raitiia
Arne Vaasa 602.
Naiset
3-ottelu:
Kurunmäki
Rauni Vaasa 451, Sarpila Maarit
H:ki 391.
Jalkapallo-ottelun
Etelä-Pohjanmaa vastaan Muu Suomi voitti
Etelä-Pohjanmaa 6 - 3 .
Tenniksen voitti Kosti Uustaio
H:ki.
Lentopalloturnajalsen
voitti
Etelä-Pohjanmaan joukkue.
12 minuutin juoksu:
Yleinen: likka Kalevi 3590, Hedberg Bror 3350, Järvinen Markku
3250, Parkkonen Voitto 3200, Sa-

volainen Matti 3090, Pekkala
Jorma 3050.
Ikämiehet: Antikainen Pentti
3260, Sulkakoski J-E 3085, Polari
Ossian 3070.
Naiset: Kurunmäki Rauni 2230,
Nurmi Lea 2020, Sarpila Maarit
1615.
Kiitämme lahjoittajia.
Urheilutoimikunta.

MERKKIVUOSIA
75 vuotta täyttää 24.11. HT Väinö
Eskelinen Helsingissä
60 V. täyttää 1.10. Ht Kurt Erik
Tuominen Turussa
50 V. täyttää 4.10. Ht Eero Oksanen Jyväskylässä
50 V. täyttää 25.11. Ht Tuukka
Saarikko Turussa
50 V. täyttää 22.12. Htm Aarne
Leinonen Tapiolassa
50 V. täyttää 26.12. Eht Tapani
Mäkinen Helsingissä
50 V. täyttää 30.12. Eht Oiavi Palonen Turussa

KUOLLEITA:
Eht Jorma Kari-Koskinen 11.7. -78
Porissa 64 vuoden iässä.
Eht Pauli Roppola 17.7. -78 Raahessa 49 vuoden iässä.

Hammasteknikkoiehdessä voivat
ILMOITTAA laboratoriot avoimista
työpaikoista, samoin työtä hakevat. Samalla tulisi kuitenkin sekä
työpaikkaa tarjoavan, että sitä hakevan ilmoittaa työvoimatoimistoon. Täiiöin työtä hakevan on
mahdollisuus saada työvoimatoimistoita korvaus tutustumiskäynnistä työpaikkaan ja muutosta aiheutuvista kuluista.

Myerson Tooth Corporation, Cambridge, Mass. 02139 USA
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Bremer
Goldschlägerei
Wilh. Herbst

KOTIMAISTA
HAMMASKULTAA

AINA SOPIVA
KOBOLTTIKROMI-SEOS
RANKAAN KUIN
RANKAAN

Pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena tuo Outokumpu Oy markkinoille kaksi uutta hammaskultalaatua, jotka ominaisuuksiltaan täysin vastaavat käytössä olevia ulkomaisia seoksia.

Fysikaaliset ominaisuudet keskimäärin (DIN 13906:n mukaisesti):
Tyyppi
L
III
IV

Ko /uus
HV 5

129
159

E

177
236

Murtolu uus Rm 0,2-raj;1 Rp0,2
N/r nm'
N/n im'
L
L
E
E
403
507

480
712

286
375

380
603

Murtov enymä
0

L

E

52
38

26
18

Tiheys
g/cm'

Sulamisalue

15,7
15,4

930—1000
915—1010

°C

Venymä £ %

L: liuotushehkutus 700 °C/10 min. sammutus veteen
E: erkautushehkutus 300 °C/30 min sammutusveteen

VVironit

VVironIt extra tiart

61.2kg/mm2
90.1 kg/mm^
6.2%
348
1350-1320°C

63.6kg/mm2
93.0kg/mm2
4.1%
374
1 3 0 5 - 1 2 6 0 °C

VVironlum
68.2kg/mm2
101.9kg/mm2
12.0%
327
1340-1320°C

kimmoraja
murtoraja
venymä
VVIckerskovuus
sulamisväli

1 kg/mm' = 9.81 N/mm'

OUTOKUMPU OY
MT-yksikkö Pl 60 28101 PORI 10 puh. 939-26111
telex 26-111

^ ®«(i^#HAMMASVÄLINE
Myymälä P. Esplanadi 25 A
00100 Helsinki 10 puh. 12 623

Myynti ja näyttely Koivumankkaantie PL 8
02101 Espoo 10 puh. 427 011 Lab. tuotteet

Luonnonmukaisemmalle
hammasproteesille:
akryyli-etuhammas

Biocron

Biocron hampaan massat on kerrostettu
uudella tavalla. Kärki-ja dentiinimassat työntyvät kiilamaisesti
toistensa väliin ja
näin saadaan CLLJ hampaan tärkeälle, näkyvälle kärkialueelle eloisa värivaikutelma.
Tämä luonnonmukainen vaikutelma aikaansaadaan eri väreissä eri tavalla. Biocron hampaan väri vastaa tunnetun Biodent väriasteikon
värejä^ Esteettisesti, malleiltaan, rakenteeltaan
ja materiaaliltaan Biocron
hammas on korkealaatuinen
osatekijä ajanmukaisessa
Biodent-ohjelmassa, mikä mahdollistaa luonnonmukaisten hammasproteesien
valmistuksen.
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Suomessa: Oy Dentaldepot Ab

