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Aikuisväestön hammashuoitokomiteasta - Tapahtunutta -
Opinto- ja virkistyspäivät Tampereei ia - SHL:n Kesäkisat -
Hammasialioratorio työympäristönä - Tutkimus akryyiimuovin 
sisäisistä jännityksistä - Suio Nurto 70 vuotta - NiOM-uutta 
Kokouksia 



Täydellinen 
Jeljennös-
eineleiitelme 

POHJAUSAINE 

SILTA- JA 
KRUUNUJALJENNOSAINE 

K O R J A U S - JA TARKENNUSAINE 

KUPARIRENGASJÄLJENNOSAINE 

H l 

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 

Puh. 90-64 36 36 

Bioderit KB Rus 

- f . „ 

Il II H II II II II K A , l 

Vastustuskyky lsempl . 
• 300% kulutusta kestävämpi (tiammasharjatestl 

MPA, Stuttgart) 
• Iskunkestävä, el hauras 

(Iskunkesto 15,7 N/cms DIN 1230) 
• kestävän sileä ja tiivis pinta 
• kestää liuottimia, eikä pintaan synny hluskal-

keamla 

Lisäksi 
• nopea ja helppo kiillottaa 
• yhtenäinen polymerlsointllämpötila 95° C 
• jälkeenpäin kerrostetun massan varma sitoutu

minen 

Kauni impi . . . 
• toistaa elävästi Biodent värit 
• kalkki värisävyt helposti saavutettavissa 
•jokaiselle värille yksilöllinen dentiini-opaakki 
• 9 kaula-opaakkla, tehostaa värlvaikutelmaa 

ohuissa kerrostukslssa 
• valkofluorisol UV-valossa 

• Annamme Teille mielellämme lisätietoja. 

DETREYc. 
Postfach 2009 • 6200 Wiesbaden 1 

DE TREY 

Myynti Suomessa: 
OYDENTALDEPOTAB Hankasuontie 9 
00390 HELSINKI 39 puh. 90-544311 



UUDET, KOTIMAISET PMLLEPOLTTO-
METALUT SAAT LMKINTÄMUOVISTA, 
Lääkintämuovi Oy tuo nyt 

markkinoille täysin uudet, koti
maiset pääiiepoittoseokset. Seos
ten tuotekehitystyössä on oiiut 
mukana useita suomalaisia ham-
maslääkäreitä ja -teknikoita. Näin 
on voitu tarkasti ottaa huomioon 
käyttötarkoitus, tyypilliset suo
malaiset työmenetelmät sekä 
käyttäjien korkea vaatimustaso. 

Pääiiepoittoseokset valmis
taa Outokumpu Oy, joka hyvän 
laadun lisäksi merkitsee pitkä
aikaista kokemusta, maailman
kuulua ammattitaitoa sekä jatku-

vaa laadunvalvontaa. 
Seoksia on kahta erilaista; mo

lemmat sopivat kovuutensa an
siosta myös pitkiin siltarakennel-
miin. Uusille metalleilie voidaan 
polttaa posliini kaikilla tunnetuim-
milia (maassamme yleisesti käy
tetyillä) posiiinimassoiila. Uudet 
seokset ovat kudosystäväiiisiä ja 
kestävät hyvin suun oiosuhteissa. 

OUTOKUMPU MK I 
Erittäin jalo Au-Pt -seos, jonka 

aiometailipitoisuus on 96 %. Väri 
larmaan kellertävä. 

OUTOKUMPU MK il 
Edullinen, erittäin jalo Au-Pd 

-seos, jonka jalometaliipitoisuus 
on 80 %. Käyttöohjeet, fysikaali
set ominaisuudet ym. lisätietoja 
saat Lääkintämuovista. 

Ui-DENTAL 
Myynti: Lääkintämuovi Oy/ 

Rauni Tirri, Espoo, 
puhelin 90-8030561,8031465 

VOIT 
murskata, murtaa, rouhia, 
repiä, purra, taivuttaa, 
halkaista, puristaa, pilkkoa, 
silpoa 

anatominen muotoi iu 
iuonnoi i isest i f iuorisoiva 
kiil le ja dentt i ini eri t täin 
kovat 
16 väriä 
T O D E L L A EDULLINEN 

MA)OR Super Lux 

MAJOR Dental Industry S.p.A. 
Via Luigi EinaudI 23 P L A I M D E N T O Y 
10024 Moncalieri - Torino 
Tel (011) 6406 406 (Ric aut) HITSAAJANKATU 8, 00810 HELSINKI 81 
Telex 220546 Major To Italy a : 90-755 4366 



SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO 
FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r y. 
Mannerheimintie 52 A 1 
00260 Helsinki 26 
Puh 447 123. postlslino 12690-0 

38. VUOSIKERTA 1981 

Toimituskunta 
Päätoimittajat: 
Pekka Koivisto (vastaava) 
puh. 447 123 
Harri Aalto puh. 954-61138 

Jäsenet: Keijo Polon, Karl Markka
nen puh. 718122, Matti Savolainen 
puh. 482889 

HammasteknikkolehtI ottaa sitoumuksetta vas
taan käsikirjoituksia sekä valokuvia julkaista
vaksi. Julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin 
mukana on toimitettava täydelliset henkilötiedot 
kirjolttajastä (nimi, osoite, sos turvatunnus, syn
tymäkunta, asuinkunta, sekä pankki- tai posti
siirtotilin n:o). 

Kirjoituksia lainattaessa on lähde 
mainittava, 
Keski-Uuslmaa Oy, Kerava 1981 

SUOMEN H A M M A S T E K N I K K O J E N K E S K U S L I I T O N 
H A L L I T U S 

I pj. Kalevi Ilkka 
OS. Pakkahuoneenkatu 12 A, 90100 Oulu 10, p. 981 -223801 

II pj. Mlkko Rikkonen 
OS. Valkeakoskenkatu 18, 37600 Valkeakoski, p. 937-40611 

III pj. Teppo Koskinen 

OS. Kaivosrinteentie 6 1 78, 01610 Vantaa 61, p. 90-531518 

Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto 
OS. Steniuksentie 7 A 4, 00300 Helsinki 30, p. 90-447123 
Tapio Lamminen, Mökölstenkatu 10, 24100 Salo 10, p. 924-15430 
Jouko Pohjonen, Talontle 11 B 21, 00300 Helsinki 30, p. 90-718122/21 
Kalevi Notkonen, Kehäkuja, 02420 Jorvas, p. 90-2988264 

Lars Nordberg, Vatakuja 1 B 21, 00200 Helsinki 20, p. 90-407400 
Kosti Uusitalo, Urakkatle 10 -12 D 11, 00680 Helsinki 68, p. 90-487972 
Matti Talmlnen, Leningradinkatu 13 A 4, 20310 Turku 31, p. 921 -27834 

Kalevi Virpi, Tarkka-ampujankatu 4 A 20, 00140 Helsinki 14, p. 90-639197 
Eija Hägg, Runeberginkatu 6 a F 3, 00100 Helsinki 10, p. 90-499010 
Jukka Salonen, Avaruuskatu 3 E 83, 002210 Espoo 21, p. 90-424144 

Aikuisväestön hammashuoitokomiteasta 

Noin vuosi sitten nimitettiin aikuisväestön hammashuoitokomitea. 
Hammasteknikot joutuivat toteamaan, että yhtään heidän edusta
jaansa ei kuuiunut komiteaan. Komitean toimeksiannosta seivisi, 
että sen tehtävät aikuisväestön hammashuoltojärjesteiyissä ovat 
niin iaajat, että katsoimme tarvitsevamme oman edustajan mu
kaan. Asian eteenpäinviemiseksi jätettiin muistio sosiaaii- ja ter-
veysministerii ie. Tällöin luvattiin hammasteknikolta informoida komi
tean päätöksistä ja tarvittaessa kutsua edustajamme mukaan ko
mitean kokouksi in. 

Hammasiääkäri iehden 14/81 pääkirjoituksessa annetun selvityk
sen mukaan komitean toiminta toistaiseksi on keskittynyt päälinjo
jen kartoittamiseen. Komitea on mm. hankkinut ratkaisuja varten 
tarvittavia tietoja ja käsitellyt keskeisiä periaatteita. Niistä oieeiiise-
na on pidetty sitä, että palvelut tulee järjestää kokonaisvaltaisesti 
yksityisen ja julkisen palvelujärjestelmän toimesta, taioudeiiisten 
ratkaisujen tulee oiia seiiaisia, että tuotettua suoritetta kohden pal
velujen tulee oiia suunnil leen samanhintaisia julkisen talouden nä
kökulmasta. Potilasmaksut tulisi perustua yksihintajärjesteimään, 
ts. potilas kummankin palvelujärjestelmän piirissä saamastaan hoi
dosta maksaa saman hinnan. On myöskin todettu, että väestöryh
mittäinen ja alueellinen aikuishammashuoito tulisi turvata ja siten 
oiia mahdoll isuus palvelujen sijainnin ohjaamiseen. Edellytetään, 
että hammashuoltoa tuottavassa työryhmässä hammaslääkäreiden 
lisäksi on myös muuta hammashuoitohenki iöstöä ja, että työryh
män jäsenil lä on ajanmukaiset ja riittävät valmiudet. Periaatekysy
mysten ratkominen on sujunut yksimieiisesti. Seuraavaksi on vuo
rossa periaatteiden käytäntöön soveltamisen ratkaiseminen. Täl
löin subventoivan rahoituksen järjestäminen tulee olemaan yksi 
oieeiiisimpia kohtia. 

Komitea puhuu muusta henkilöstöstä, joka kuuluu hammashuol
toa toteuttavaan työryhmään. Hammasteknikoiden on katsottava 
lukeutuvan tähän ryhmään. Tällaisen käytännössä tehtäväänsä to
teuttavan työryhmään kuuluvan osapuolen on hyvin suotavaa oiia 
myöskin mukana suunnitteluvaiheessa. Etenkin kun otetaan huomi
oon, että hammashuol lon kokonaiskuluista 10 % on pelkästään 
hammasteknisten töiden osuutta (10 % hammasiaboratoriokuiuja 
lääkintöhallituksen hammashuol lon kehittämisryhmän 5/79 mu
kaan). Kun todetaan lisäksi, että hammasiaboratoriokuiuista hyvin 
oleellinen osa muodostuu aikuisväestölle suoritettavasta hammas-
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huollosta, päädytään si ihen, että hammasteknikkojen suhteellinen 
osuus kuluista juuri suunnittelun kohteena olevan väestöryhmän 
hammashuol lon osalta kasvaa. Tällöin oikeustajunta edellyttää, et
tä hammasteknikko kuuluu työryhmään, joka tekee ehdotukset ai
kuisväestön hammashuol lon järjestelyistä. Kohdal lamme onkin 
päästy sikäli i lahduttavaan vaiheeseen, että kuluvan syksyn aika
na hammasteknikkojen edustaja tultaneen liittämään komitean var
sinaiseksi jäseneksi. Monivaiheinen prosessi mukaan pääsemises
tä on päättymässä toivomal lamme tavalla. 

Pekka Koivisto 

Tapahtunutta 
Erikoishammasteknikkoliiton kir
jelmä hammashuoltokomiteaile. 

E r i k o i s h a m m a s t e k n i k k o i i i t o n 
edustaj i l la on oiiut kesäkuussa t i 
laisuus tavata Aikuisten hammas-
huol tokomitean puheenjohta ja 
prof. l ikka Paunio ja komitean s ih 
teeri Matti Rajala ja luovut taa 
heille kirjelmä, joka käsittelee mm. 
seuraavaa: 

Komitean nimittämisen jä lkeen 
Erikoishammasteknikkoi i i t to on 
odot tanut suurel la mieienki innoi ia 
mahdol l isuutta oman työalueensa 
selvi t tämiseen. 

Komitean työskentely luo p o h 
jan aikuisväestön hammashuol lon 
piir issä olevien ammat t ikunt ien 
työlle vuosikymmenkiksi e teen
päin. 

E r i k o i s h a m m a s t e k n i k k o i i i t t o 
tuntee mielenki intoa omaa teh tä 
väaluettaan kehitettäessä kus tan

nusten tasaamiseen, to imintamai-
iien suunni t te lun käsittelyyn ja 
tarvittavien säännöksien ja ha i i in-
noii isten to imenpide-ehdotusten 
käsittelyyn. 

Kirjelmässä selvitetään er ikois-
hammasteknikoiden työtä, työa
luetta ja määrää. 

Er i k o i s h a m m a s t e k n i k ö i d e n 
määrän yhä l isääntyessä esi te
tään muutamia mahdol l isuuksia 
toimia komitean to imeks iannon 
mukaisesti. 

Lopuksi esitetään komiteal le 
toivomus saada oi ia myötävaikut
tamassa komitean annetun teh tä
vän mukaiseen työskentelyyn 
hyvän tu loksen saavuttamiseksi 
aikuisten hammasprotees ihuo i -
iossa. 
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Muihin tehtäviin 

Mulstolah|an saa|a 
ja luovuttajat 

Tampereen Seudun Hammastek
nisen alan edustajat kävivät Beri t 
(Pipsa) Määttäsen luona hänen 
työpaikal laan 10.8.-81 o jentamas
sa muistolahjan, hänen si i r tyessä 
pois paikkakunnai ta uudelle to i -
miaiaiie. 14 vuoden ajan hän pal 
veli meitä " D e p o n " markk ino imi l 
la hammasaian tuottei l la pyyteet

tömästi suurel la ammatt i ta idol la. 
Hän ei oi iut pelkkä kood i -numero 
työskennel lessään keskuudes
samme, vaan pystyi ot tamaan jo 
kaisen yksi lönä nykyisen k i i reen
kin keskellä. Juur i siksi hänen 
laistaan palvelualt ista aut ta jaa 
kaivataan täiiaiseiia alalla p i tkään. 

Tampereen Hammas-
tekniltkojen Seura 
Hammaslaboratoriot 
Erikoishammasteknikot 

Nimityksiä 

Oy Dentaidepot Ab:n toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty E s a Hast (39 
v). Hän siirtyy tehtäväänsä K u 
va-Sampo Oy:stä, jossa hän on 
toiminut markk inoint i johta jana 
vuodesta 1977 sekä varato imi tus
johtajana vuodesta 1979 läht ien. 
Sitä ennen Esa Hast toimi Oy Phi 
lips Ab:n palveluksessa eri teh tä
vissä, mm. huol to-osaston ja a u -
dio-osaston pääl l ikkönä n. 7 vuo
den ajan. Hän otti Oy Denta idepot 
Ab:n to imitusjohtajan tehtävät 
vastaan elokuussa. EsaHast 

9 



Opinto- ja Virkistyspäivät Tampereeiia 

Pyynikin kauniin maiseman 
keskellä Hotelli Rosendahl i in o i ! 
Tampereen Seudun Hammastek-
nikkoseura järjestänyt op in to - ja 
virkistyspäivät 21 - 22. e lokuuta . 

Päiville oli i lmoit tauduttu hyvis
sä ajoin ennen kesälomaa ja va
rauduttu matkaan ri i ttäväiiä e n -
nakkoajai ia. Ohjelma aikoi jo per
jantaina aamupäiväl lä. 

Järjestelyt oli hoidettu Eer ikki 
Vuor imiehen johdol la moi t teet to
masti. Osall istujat saivat huo 
neensa, l ippunsa ja osai i is tumis-
paperinsa ja -kortt insa täsmäl l i 
sesti i lman sähi ingin ja tungoksen 
tuntua. 

Luennoitsi jat, lehtori URPO 
VViiska ja professori Erkki Oksala 
saivat kuul i jansa k i innostumaan 
aiheista ja muist i inpanoja tul i kir
joi tettua. Saimme nähdä myös 
alan uusimpia oppikir joja. 

Yl imääräisenä luentona lauan
ta iaamuna oli HLL Esko Osmon 
Ortopantomoröntgenia i t teen to i 
mintaperiaatteen esittely. 

Osanotta jamäärä luennoi l la ol i 
todel la runsas, yli 80 henkeä. 

Kesäteatteri in menti in sataa 
paikkaa täyttämään täydessä sa
teessa perjantai-i i tana. Jär jestäj i l 
tä saadun ohjeen mukaisest i p u 
keutuminen märkäpukuun sekä 
kaiatakkiin ja suureen muov ipus 
siin pysytti veden ihmeen hyvin 

Professori Erkki Oksala 

pääasiassa vaatetuksen u i kopuo-
ieiia, lukuunottamatta sitä ves i 
määrää, joka imeytyi vaatteis i in. 

Johannes L innankosken vär i 
käs näytelmä ja esittäj ien suuren
moinen taito ja p i tkäänjatkunut 
totuttelu kesän säihin piti y le isön 
loppuun saakka katsomossa. 

ilta jatkui ja vaatetus kuivui Ro
sendahlin komeissa t i loissa, v i i 
meistään yökerho Josei issa. 

Järjestäjien lupauksen mukaan 
hyvissä ajoin lauanta iaamuna 
loppui ohje lma ja Hämeenl innaan 
matkaavat ehtivät ajoissa Kaur ia-
ian urhei iukentäi ie. 

Kiitos Tampereiaisi i ie miellyttä
vistä ohjeimajärjesteiyistä. 

Kruunu- ja siitaprotetiikkaan, 
rankatöihin, pohjaukseen ym. 
tarkkuusjäljentämiseen 

SILICON JÄLJENNÖSPASTAA 
Tukuttain 10 tuubin paketti 4 3 5 : — (sisältää kovettajat) 

TILAA HETI! 
Suomen Hammastuote Oy, 90-482889 
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SHL:n Kesäkisat Hämeenlinnassa 
22. - 2 3 , 8.1981 

Kesäkisoihin kokoonnut t i in 
tänä vuonna Hämeenl innaan ja 
ensimmäisenä ki ipai iupäivänä 
ensiksi y ieisurhei iupaikai ie 
Kauriaian kentäl le, jonka 
upouudet pinnoit teet antoivat 
oivat mahdol l isuudet hyvil le 
suori tuksi i ie niin juoksuissa 
kuin hypyissäkin. Ennätyssa-
teisesta kesästä huol imatta k i 
sapäivää suosi poutasää, joka 
aur ingon paistaessa tuntu i j o 
pa iämpimäitäkin. Järjestäjät 
odott ivat talvikisojen tapaan 
runsasta osanot toa ja ni inpä 
pettymys ol ik in suur i , kun vain 
vähäinen joukko oli y ie isurhei-
iupaikaiia urhei iuvarusteissa. 
Yleisen nel iot telun minimaal i 
nen osanotta jamäärä panee 
väkisinkin ihmette lemään, m i 
hin on urhei luhenki ammat t i 
kuntamme nuorel ta väeltä ka
donnut tyyst in. Tasoi taanhan 
kiipaiiut kärkeä lukuunot tamat
ta ovat juur i sopivat meil le j o 
kaiselle, ikämiehissä osanot to 
oli h ivenen akti iv isempaa ja 
naisiakin oli mukana vanhaan 
tapaan. Lajit suoritett i in ja pis
telaskun jälkeen voit i in todeta, 
että yleisen sarjan k ier topalk in
to meni T imo Heinäselle Tur
kuun, ikämiesten voi t toon ylsi 
jäl leen suvereenist i Savonl in
nan Jorma Loppukaarre ja 

naisten paras oli tänä vuonna 
Elise Kasurinen Forssasta. 
Lapset juoksivat 60 m eri sar
joissa. 12 minuut in juoksuun 
osall istujia i lmestyikin jo enem
män ja taivaita taitett i in vaihte
levalla menestyksel lä. L o p p u -
laukauksen pamahdettua pisim
mälle olivat ennättäneet y lei
sessä sarjassa Oili Kert tula 
Helsingistä komealla ioppuki r i i -
iä, ikämiehissä Pentti Ant ika i 
nen Kuopiosta ja naisissa Pirk
ko Väätäinen Helsingistä, jonka 
todella hieno tulos oli eräs ki
sojen parhaista suor i tuksista. 

Tenniski ipai iun suosio on 
viime vuosina oiiut nousussa ja 
osall istujia Au langon tennis
kentil le i lmestyikin i lahduttavan 
pal jon. Val i tettavaa ol i , että kisa 
venyi ioppuotte i i jo iden kohda l 
la verraten pitkäksi, kun taas 
jotkut saivat pelata vain yhden 
ottelun. Ottelujen taso iuonno i 
iisesti parani koko ajan loppua 
kohden huipentuen ioppuot te-
iuihin, joissa pelatt i in jo katso
jan si lmällekin naut i t tavaa 
peliä, katsojat vaan ol ivat jo 
lähteneet pois ennen tätä. 
Miesten mestaruuden ja ens im
mäisen ki innityksen uuteen Vä-
i ine-Cup' i in vei Vaasan Tarmo 
Rauhala, jonka pal lovarma ja 
rauhal l inen peiityyii osoi t tautui 
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Kuvasatoa kisoista 

Tennismestaruuden voittanut Tanno Rau- Sunnuntaiaamun lentopalloilua, 
hala. 
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Järjestävän seuran mltal-
limletilä. Vasemmalta Ta
pani Heikkonen, Ari Nie
minen, Ahti And, Olavi 
Nieminen, Yijö Rautiala ja 
Veikko Mattila. 

Naisten sarjan Cooperin 
voittaja Pirkko Väätäinen, 
ja palkintojen jakajat 
Risto Rantanen ja Ahti 
And. 
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tällä kertaa paremmaksi lop
puottelussa vi imevuotista mes
taria Helsingin Kosti Uust i ta ioa 
vastaan. Naisten sarjassa Anja 
Rauhala varmisti täyden ten -
nispotin saamisen Vaasaan 
voit tamalla loppuottelussa Pirk
ko Väätäisen. 

i l lanviettoon kokoonnut t i in 
Aulangon Yökavai jeeri in, jossa 
meno oli t ietenkin vauhdikasta, 
mutta tu loksia ei viraii isesti kir
jat tu. 

Toiselle ki ipaiiupäiväiie oli 
järjestetty ientopai ion mesta-
ruustaisteiut, joi ta varten ko
koonnutt i in heti aamusta A u 
langon ientopai iokentäi ie, joka 
ruohopintaisena oi! kostean 
yön jä lkeen melko l iukas tuot
taen peleissä ikäviä yl lätyksiä 
peiaajii ie. Katsojiakin oi! pai
kalle i lmaantunut aamuvarhai 
sesta huol imatta jonkun verran. 

Yleinen Cooper, taistelupari Matti Nyman 
]a Markku Järvinen. 

Takavuosien suosikki lajeihin 
kuuluneen ientopai ionkin har
rastus on " lässähtäny t " lähes 
täysin, sil iä vain kaksi pa ikka
kuntaa, Helsinki ja isäntä-Hä
meenl inna, saivat jalkei l le 
oman joukkueen, innokkai ta 
pelaajia muualtakin oli ku i ten
kin niin pal jon, että ko imannek-

Paikintoaan noutamassa Rauni TIrri. 

si joukkueeksi hyväksytt i in 
" m u u S u o m i " , joka sitten pe
leissä osoit tautuikin muita vah
vemmaksi "A l i S ta rs " -yhdistel
mäksi. Helsinki ja Hämeenl inna 
kävivät toisesta sijasta kovan 
kamppai lun, joka ratkaisueräs
sä päättyi Hämeenl innan eduk
si. 

Kisat päättävä paik into jenja-
koti iaisuus pidett i in Aulangol la , 
jossa kilpail i jat saivat ansionsa 
mukaan osuutensa palk into
pöydästä ja kaikii ie iäsnäoi i joi i -
ie tuli tutuksi Hotelli Au langon 
perinteinen maukas kuhakei t to, 
jota syöti in urhei iuhenkisten 
hammastarvikei i ikkeiden kisa
toimikunnal le antaman tuen 
turvin. 

Näin oli saatu päätökseen 
nämä kisat, jo iden per inne on jo 
niin vanha, että ne ansitsisivat 
vastaisuudessa huomattavast i 
enemmän osall istuj ia monisa
tapäisestä ammat t ikunnastam
me. Siinä onkin tuievii ie jär jes
täjille haastetta pyrkiä saamaan 
kisat paremmin osall istuj ia k i in
nostavaksi tapahtumaksi pari 
kertaa vuodessa. 

Kisatoimikunta kiittää kaikkia 
kisoihin tavalla tai toisel la osal 
l istuneita ja to ivoo kaikii ie i i i -
kunnani ioa syksyn työn lo
maan, p^j^^ 
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Tulokset: 

Yleisurheilu 
Miehet 4-ottelu (100 m, kuula, pituus, 

korkeus): 1) Timo Heinänen Turku (13,2 
10,01 555 165) 1860 pist., 2) Tapani Heik
konen Hämeenlinna (14,2 9,74 477 150) 
1346, 3) Pentti Ollikka Kuopio (14,2 9,70 
427 155) 1265, 4) Pekka Porali Lappeen
ranta (15,010,44 469 130) 1063. 

Kilpailun ulkopuolella: Jorma Loppu
kaarre (12,9 9,88 5,75160). 

Ikämiehet 3-ottelu (100 m, kuula, pi
tuus): 1) Jorma Loppukaarre Savonlinna 
(12,9 9,48 555) 1332 pist., 2) Tarmo Rau
hala Vaasa (13,4 10,02 498) 1149, 3) Erkki 
Jouhki Järvenpää (13,8 9,95 480) 1039, 4) 
Kalevi Kasurinen Forssa (14,3 10,78 469) 
995, 5) Altti Forsberg Pori (13,8 9,02 470) 
941, 6) Kai Sani Helsinki (15,0 10,33 405) 
700, 7) Yrjö Rautiala Hämeenlinna (15,5 
9,44 408) 577, 8) Hannu Keitaanpää Pori 
(15,8 9,19 383) 466. 

Naiset 3-ottelu (60 m, pituus, korkeus): 
1) Elise Kasurinen Forssa (9,8 355 125) 
1070 pist., 2) Pirkko Väätäinen Helsinki (9,6 
367 105) 1001, 3) Leena Seppälä Suonen
joki (10,8 356 110) 707, 4) Raili Kiviluoto 
Helsinki (10,2 318 105) 587, 5) Riitta Nok
kala Järvenpää (11,1 306 105) 446, 6) 
Leena Ruokoniemi Savonlinna (11,6 279 -) 
204, 7) Kiti Poraii Lappeenranta (13,9 181 
95)100. 

Pojat alle 12 v 60 m: 1) Harri Heikkonen 
Hämeenlinna 9,4, 2) Peter Forsberg Pori 
10,3. 

Pojat alle 10 v 60 m: 1) Jani Sarpiia 
Espoo 11,5, 2) Pasi Pitkonen Helsinki 12,3. 

Tytöt alle 10 v 60 m: 1) Mari Väätäinen 
Helsinki 11,4, 2) Maarika Laakso Heinola 
12,0. 

Pojat alle 8 v 60 m: 1) Kimmo Sani Hel
sinki 12,0, 2) iikka Uusitalo Helsinki 12,3, 3) 
Olli Koskela Saarijärvi 16,1, 4) Ari Koskela 
Saarijärvi 27,0. 

Tytöt alle 8 V > m: 1) Minna Väätäinen 
Helsinki 12,1, 2) Hanna Poraii Lappeen
ranta 12,3, 3) Liisa Poraii Lappeenranta 
13,9, 4) Katariina Koskela Saarijärvi 16,8. 

12 min juoksu Miehet: 1) Olli Kerttula 
Helsinki 3400 m, 2) Pasi Koivisto Jämsä 
3380 m, 3) Matti Nyman Järvenpää 3000 m, 
4) Markku Järvinen Tampere 2950 m, 5) 
Juhani Karila Helsinki 2800 m, 6) Teppo 
Sarpiia Espoo 2750 m, 7) Jukka Lindqvist 
Lahti 2650 m, 8) Harri Loukonen Turku 
2600 m, 9) Matti Nieminen Jyväskylä 2500 
m, 10) Oiavi Karusuo Helsinki 2275 m, 11) 
Antti Koskela Saarijärvi 1600 m. 

12 min juoksu Ikämiehet: 1) Pentti Anti
kainen Kuopio 3300 m, 2) Reino Peltonen 
Helsinki 3150 m, 3) Bror Hedberg Lahti 
3050 m, 4) Heikki Väätäi,:en Helsinki 3045 
m, 5) Hannu Keitaanpää Pori 2950 m, 6) 
Altti Forsberg Pori 2900 m, 7) Olli Heinonen 
Helsinki 2700 m, 8) Usko Vanhanen Hel
sinki 2500 m, 9) Tarmo Rauhala Vaasa 
2500 m, 10) Kalevi Kasurinen Forssa 2400 
m, 11) Yrjö Rautiala Hämeenlinna 2350 m. 

12 min juoksu Naiset: 1) Pirkko Väätäi
nen Helsinki 3040 m, 2) Mia Kasurinen 
Forssa 2520 m, 3) Raili Kiviluoto Helsinki 
2450 m, 4) Leena Ruokoniemi Savonlinna 
2050 m, 5) Lea Nurmi Lohja 1990 m, 6) 
Riitta Nokkala Järvenpää 800 m. 

Kilpailun ulkopuolella: Peter Forsberg 
Pori 2750 m. 

Tennis Miehet: 1) Tarmo Rauhala Vaasa, 
2) Kosti Uusitalo Helsinki, 3) Markku Järvi
nen Tampere, 4) Olli Kerttula Helsinki, 
5 - 8 ) Simo Antskog Äänekoski, Erkki 
Jouhki Järvenpää, Jorma Loppukaarre Sa
vonlinna 9 - 1 2 , Jarmo Pulkkinen Helsinki, 
Bror Hedberg Lahti, Antti Koskela Saari
järvi, Pentti Laakso Heinola, Mikko Ryynä
nen Vantaa. 

Tennis Naiset: 1) Anja Rauhala Vaasa, 2) 
Pirkko Väätäinen Helsinki, 3) Riitta Nokka
la Järvenpää, 4) Sirpa Koskela Saarijärvi. 

Lentopallo: 1) muu Suomi, 2) Hämeen
linna, 3) Helsinki. 

Ottelutulokset: Muu Suomi - Helsinki 
2 - 0 , Muu Suomi - Hämeenlinna 2 - 0 , 
Hämeenlinna - Helsinki 2 - 1 . 

Hämeenl innan Seudun Ham
masteknikkojen Seura ki i t tää iäm-
pimästi seuraavia hammastarv i -
keli ikkeitä, jotka k isato imikunnal le 
antamansa taloudel l isen tuen 
muodossa ovat olleet mukana 
ammatt ikuntamme urhe i luharras
tuksessa: 
Oriola Oy Hammasväi ine 
Hammastarvike Oy 
Hammas Oy 
Lääkintämuovi Oy 
Dental-Service Nick Oy 
Servident Oy 
Piandent Oy 
Veikko Auer 
Oy Dentaidepot Ab 
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Hammaslaboratorio työympäristönä 

Monissa ulkomaisissa ja myös 
Työterveyslai toksen tekemissä 
tutk imuksissa on käynyt i lmi, et tä 
hammaslaborator io issa voi ajoi t
tain esi intyä korkeita i lman epä
puhtauksien pi toisuuksia. Yl i te
täänkö työympäristöl le tarko i te tu t 
ilman epäpuhtauks ien en immäis-
pitoisuusarvot, r i ippuu suurest i 
tö iden määrästä ja paikal l ispois-
tolai t teiden käytöstä. Jos h ion ta
töitä tehdään jatkuvasti e ikä pa i -
kal l ispoistolait teita käytetä, on 
varmaa, että pölypi to isuusnormi t 
ja suosi tusarvot yl i tetään. 

Paikallispoistolaitteet 
Pölyhaitta saadaan lähes pois

tetuksi käyttämällä tehokkaast i 
toimivia paikai l ispoistoiai t tei ta. 
Koska laitteiden poistoi lmaa ei 
useinkaan voida johtaa pois t yö 
huoneesta eikä vastaavaa määrää 
lämmitettyä korvausi lmaa saada 
tilaile, on pöly imur i tyyppinen rat
kaisu, joka suodattaa pölyn ja pa
lauttaa i lman takaisin t yöhuonee
seen, käyt tökelpoinen. Hyvin y le i 
nen virhe tässä ratkaisussa on 
kui tenkin, et tä poistolai t teen suu 
kappale on aivan li ian pieni , jo t ta 
imun vaikutus ulottuisi h ion tapö-
lyn muodostusaiueei ie. Käytet
täessä halkaisi jaltaan parin cm 
suuruista putkea tai letkua imun 
vaikutus ulot tuu vain parin sent t i 
metrin päähän. Työstettävää kap
paletta ei yleensä voida pitää näin 
lähellä kiinteästi s i jo i tet tua 
imuaukkoa siten, että työasento 
säilyisi miel lyttävänä. Täl löin pa i -
kal l ispoistoiait teesta ei ole sanot 
tavaa hyötyä, ja kun se vielä ko
hottaa h ieman melutasoa, jää se 
usein käyttämättä. 

Jotta hiontaetäisyydel lä, es im. 5 
cm päässä poistoaukosta i lman 
vir tausnopeus olisi tarvit tava 2 - 3 
m/s tulisi pyöreän po is toaukon 
olla halkaisi jaltaan 7 - 1 0 cm. 
Tämä edellyttäisi imuri l ta noin 
3 0 0 - 7 0 0 m V h i lmamäärää. Imu
rin vaikutus ulottuu siis aina p ie
nemmälle etäisyydelle kuin aukon 
halkaisija. Kun etäisyys on puolet 
halkaisijasta, on v i r tausnopeus 
noin 30 % siitä, mitä se on po is
toaukossa ja halkaisi jan etäisyy
dellä se on jo alle 10 %. 

Elektronisella i lmanpuhdista ja l -
la ei voida korvata paikai l ispoisto
iaitteita. Hiontapöly muodos tuu 
työnteki jän hengi tysvyöhykkeen 
lähellä ja pääsee hengitysel imi in 
ennenkuin se kulkeutuu jossain 
kauempana sijaitsevaan e lekt ro
niseen i lmanpuhdist imeen. 

Ihottumat 

Työterveyslaitoksen tekemässä 
tutkimuksessa tutki t t i in 9 labora
toriota, joissa työskentel i yh teen
sä 34 henki löä. 44 % työntek i jö i tä 
i lmoitti sairastaneensa käsi- ihot
tumaa yli 15-vuotiaana. Heistä 26 
%:llä esiintyi iho-oireita tu tk imus-
hetekllä. Vastaava prosent t i luku 
on ollut 16 % hotel l i - ja rav into
la-alan työnteki jöi l lä ja ruotsala i 
silla rakennustyöläisi l lä ja 24 % 
Helsingin pi ir in muurarei l la. 

Tehdy kyselyn perusteel la voisi 
olettaa, että hammasteknikoi l la 
esiintyy tavall ista useammin työs
tä aiheutuvia iho-oireita. Otoksen 
pienuuden johdosta ei voida ku i 
tenkaan tehdä kovin pitkäl le me
neviä johtopäätöksiä. Li i ton ter
veystutkimuksen yhteydessä olisi 
tehtävä koko jäsenkunnan kattava 
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kysely, jossa kartoitettaisi in ihot
tumien esi intymist iheys ja myös 
käytetyt aineet. 

Esimerkiksi eri akryyl i laaduissa 
saattaisi ol la eroja, koska j o i den 
kin laatujen sisältämät k i ihdyt t i -
met tai katalysaattorit voivat o l la 
herkistäviä. 

Otokseen tuli mukaan nel jä 
hammasteknikko-oppi lasta, jo ista 
kahdella oli ol lut al lergista nuhaa 
ja ihot tumaa jo lapsena ja iho-o i 
reita myös tutk imushetkel lä. Ham
masteknikko-opiston ei tul isi o t taa 
oppilaita, joi l la on ol lut ihot tumaa, 
allergista nuhaa tai mai torupi lap
sena, koska he todennäköisest i 
saavat kärsiä iho-oireista myös 
tulevassa työssään. Pyrki jöitä tu l i 
si ainakin informoida ihot tumar is-
kistä. 

Terveystutkimukset 
Hammaslaborator ioissa esi inty

vien pölyjen vaikutuksia es im. ih 
misen kehkoihin on erit täin va i 
keata tutkia, koska alt isteinä on 
sekä orgaanista että epäorgaa
nista pölyä. Orgaaninen pöly ei 
ehkä näy röntgenkuvissa, jo ten 
sen kerääntymistä keuhkoih in ei 
voida havaita. Suhteel l isen vähä-
tehoinen epäorgaaninen pöly taas 
voi aiheuttaa röntgenkuvassa 
suuren muutoksen, vaikka sil lä ei 
keuhkojen tc .minnan kannal ta o l i 
sikaan suurta merkitystä. 

Joissakin pölykeuhkosai rauk-
sissa keuhkojen to iminnassa a i 
heutuu muutoksia, jotka vähentä
vät hengitetyn i lman määrää. Ku i 
tenkin keuhkojen kaasunvaihto-
kyvyssä ja toiminnassa voi ol la 
suuria muutoksia jo ennen kuin 
hengitetyn i lmamäärän mi t tauk
sissa havaitaan muutoksia. K e u h 
kojen to iminnan tutk imuksissa 
käytetyt spirometr iset menete lmät 
ovat siksi epäherkkiä, että p ienet 
muutokset eivät erotu henk i lö 
kohtaisista eroista a iheutuvista 
vaihteluista. Tutk imuksi in tarvi t 
taisiin vähintään sata henki löä, 

jotka ovat toimineet ammat issaan 
yli viisi vuot ta, jot ta to im ia lakoh
taisia johtopäätöks iä voitaisi in 
tehdä. 

Melu, ultraääni 
Ihminen kuulee ääniä, jo iden 

taajuusalue on 20 Hz-20 000 Hz. 
Puheen ymmärtämisen kannal ta 
tärkein alue on ns. puhea lue 
5 0 0 - 2 0 0 0 Hz. 

Äänen voimakkuut ta mi tataan 
desibeleinä. Kuulokynnystasoksi 
on sovittu O bB ja n. 1 2 0 - 1 4 0 bB 
seutuvil la saavutetaan k ipukyn 
nys. Normaal in puheen vo imak
kuus keskusteluetäisyydel lä on n. 
6 0 - 7 0 bB. 

Kuulovaur ioi ta voi syntyä pari l le 
prosenti l le henki löistä hyvin pit
käaikaisessa alt istuksessa A-ää-
nitason ol lessa 85 dB. 

Melualt istuksen arvioimiseksi 
melutasoja mitatti in me luannos-
mittareii l la. Meluannosmit tarei l la 
saatu lukema (Leg) kuvaa va ih te
levan melun haital l isuutta lukuna, 
joka vastaa mit tausjakson a ikana 
val l inneen äänienergian keskiar
voa. 

Mitattujen meluannosten A-ää-
nitasot eivät yl i t täneet 85 dB:n 
rajaa, jo ten siis kuulovaur ior isk i 
on lähes o lematon. Meluannosten 
vaihteluväli oli < 75dB - 81 dB , 
mediaani 76dB. 

Korkein meluhuippu oli pa ine i l -
mapuhal luksessa 107 dB, samoin 
akryylin työstössä esiintyy A-ään i -
tasoja, jo tka ylittävät 85 dB, mut ta 
ni iden kesto on kui tenkin ni in 
lyhyt, ettei koko päivän melual t is
tus ylitä 85 dB:tä. 

Ultraääni on niin korkeataaju is
ta, taajuus yli 16 000 Hz, ettei sitä 
voi kuulla koko sen taajuusalueel
ta. 

Ultraäänipesulait teiden melu ta
soja mitatt i in tajuusalueel la 5600 
- 45 000 Hz. Melutasot eivät yl i t
täneet ruotsalaista normia. 
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Terveydelle vaarallisten aineiden 
tunnistus- ja merkintäjärjestelmä 
(TVATM) 

Vnp 286 /78 
Terveydel le vaarall isen a ineen 

valmistaja, maahantuoja, tai myyjä 
on vastuussa siitä, että 

— ainetta luovutettaessa seu
raavat päätöksen mukaiset t iedot 
aineen koostumuksesta ja om i 
naisuuksista sekä käyt tö- ja tur
val l isuusohjeet 

— pakkaukset on merkit ty pää-»-
töksen mukaisin merkinnöin 

Monet teol l isuuslaitokset vaat i 
vat käyttöturvallisuustiedotteen kai
kista ostamistaan aineista. Täl lö in 
aineen maahantuoja tai myyjä 
joutuu ot tamaan selville to imi t ta
mana aineen koostumuksen ja 
myös vastaa siitä, ettei tuote s i 
sällä terveydelle vaarall isia a ine i 
ta, jos niitä ei ole i lmoitettu. 

Tutk imuksessamme kävi i lmi, 
että esimerkiksi joidenkin muovi 
materiaal ien, valumassojen tai 
h iekkapuhal lushiekkojen koos tu 
muksista ei monil la käyttäji l lä ol lut 
mitään t ietoja. Kun lisäksi lähes 
jokaisella laboratoriol la oli eri t uo 
temerkit olisi ni iden koostumusten 
selvi t täminen tutk imuksen yhtey
dessä ol lut erittäin työlästä. To i 
vottavasti hammasteknikkokunta 
alkaa vaatia t ietoja, joita sil lä lain 
mukaan on oikeus saada ja ve l 
vol l isuus toimit taa edel leen a la i 
silleen ja työnteki jöi l leen. 

Elohopea-amalgaamojen po is
tuminen hammaslaborator io is ta 
on ollut huomattava parannus la
borator io iden työhygieenisi in o lo 
suhteisi in, vaikka tässä kus tan
nuskysymykset lienevät näytel leet 
yhtä tärkeää osaa kuin työhyg iee
niset siekat. 

Kromikobol t t i rankojen raa
ka-aineiden tulisi olla n ikkel iva-
paita nikkel in syöpäsai rauden 
varaa aiheuttavan omina isuuden 
takia. Mikäli rankamateriaal i s isäl 
tää nikkel iä 0,1 % se tulee merk i tä 

syöpäsairauden varaa a iheut ta
vaksi aineeksi ja materiaal in h ion
ta voi aiheuttaa sen suuruisen a l 
t istuksen, että työnteki jä tulisi i l 
moittaa ASA-rekister i in (ammat is
saan syöpäsairauden vaaraa a i 
heuttavil le aineille al t istuneet). 
Rankamateriaaleista tulisi vaatia 
kirjallinen analyysitulos, mistä i l 
menee nikkelin määrä. 

Asbestipi toisten mater iaal ien 
(asbestia sis. kar tonki , asbest ia 
sis. valumassat) käytöstä olisi 
syytä luopua, mikäli mahdol l is ta, 
ja korvata asbesti vähemmän hai
tallisilla si l ikaatt imateriaalei l la, 
jo iden ei ole todet tu aihettavan 
kehkosyöpää. Metall isella kromi l 
la, jota muuten ei pidetä kovin 
haitall isena, saattaa olla asbest in 
haital l isuutta tehostava va ikutus 
keuhkosyövän synnyssä. Samoin 
tupakka monikymmenkerta is taa 
asbestin hait tavaikutusta. Vaikka 
asbestipitoisten aineiden käyttö 
on vähäistä, voi alt istusta l isätä 
työpöydi l le ja lattialle jou tuneen 
asbestin kulkeutuminen hengi tys
teihin. 

Myös h iekkapuhal lushiekkojen 
sisältämistä aineista tulisi saada 
tiedot. Kiteinen pi idioksidi (kvart
si, tr idymiitt i) voitaisi in korvata vä
hemmän haitall isil la aineil la esim. 
alumiinioksidi l la. 

Työhygieenisten tu tk imusten 
seurauksena on toivottavast i 
työympäristön parantaminen. 
Myös suuri hyöty on siitä että ha i 
tallisten aineiden korvaamista vä
hemmän haitall isil la aineil la tu tk i 
taan ja niitä sovelletaan mahdol l i 
suuksien mukaan. 

Lyhennelmä Hammasteknikkopälvlllä 
28.3.1981 pidetystä esitelmästä, joka pe
rustuu Uudenmaan aluetyöterveyslaitok
selle tehtyyn hammaslal>oratorloiden 
työolosuhde tutkimukseen. Tutkimukses
ta on Ilmestynyt julkaisu: Hammaslabora
torioiden työhygieeniset oiosuhteet. 
Työoiosuhteet 34. Työterveysiaitos, Hel
sinki 1981. Julkaisua voi tilata Työter
veyslaitoksen julkaisutoimistosta. Laaja
niityntie 1, 01620 Vantaa 62, puh. 890022. 

IB 

Turvaa toiminnan jatkuvuus 

Tee 
Ammatinharjoittajan 

Samposopinuis 
V 

Saat heti monia etuja. 
^ S A M P O - Y H T I Ör 

yhtä lähellä kuin lähin puhelin. 

SAKSALAISIA LAATUTUOTTEITA 
Korkeajaksovalukoneita 

Eri mallisia korkeajakso-
suiatus- ja valukoneita 
kahdella eri tehoaiueei-
ia, 1.6/3.3 kW, hammas-
tekniikkaa. 
Laitteita on helppo käyt
tää ja ne ovat toiminnal
taan erittäin luotettavia. 
Laitteet täyttävät kaikki 
korkeaiuokkaisiile me-
talllvaluilie asetettavat 
vaatimukset. 

Laitteisiin sopivat kaik
ki keskipakoisllngoissa 
käytettävät vaiusyiinterit 
ja -kyvetit ja ne lukittuvat 
paikoilleen pikaiukltuk-
seiia. 

' I ö i - s f r < z > r - ^ i l - ^ 
Hatnrlch-ttartz-PMz 1, EKhwt«Mwi D MS9 HIrtchlMCh 1, Tai 096SS-277, 
TX63S02 

Laitteet eivät aiheuta 
häiriöltä radioaalloilia 
toimiviiie kojeille ja ne 
vastaavat viimeisimpi-
ä turvaillsuusnormeja 
sähköisiltä kytkennöii-
tään. Laitteet rakentuvat 
nk. moduliperlaatteelle 
joka helpottaa ylläpito-
huoltoa. 
Maailmanlaajuinen 
huolto. 
Toimitamme myös; 
• Elektrolyyttisiä juotos-

laltteita 
• Jäähdytyslaitteita la

boratoriokäyttöön 
• Ultrasonic-puhdistus-
ialtteita 

Lähempiä tietoja antaa 
Mikko Rikkonen 
puh. 93740611 
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Tutkimuksia aiamme kansainväiisistä juikaisuista 

Tutkimus posiiinipoiton aikana 
siltarungossa tapahtuvista muo
don muutoksista. 
David V. Bridger D.D.S. Vancouver B.C. 
Canada 
J . Prost. Dent Voi 45 no 5 

1. Vääntymistä havaitti in pit
kien si l tojen rungoissa pos l i in i -
polttojen aikana. 

2. Vääntymät johtuivat sekä 
metall issa tapahtuvista muutok 
sista, että posl i inin kut istumisesta. 
3. Suur immat muutokset havait
ti in tapahtuvan rungon oks ido in t i -
vaiheessa sekä ki i l topolton yhtey
dessä. 

4. Dent i in ipol ton a iheut tamat 
vääntymät olivat palautuvia. Kun 
posliini poistett i in kemial l isesti 
rungosta, tapahtui elastista pa
lautumista. 

5. Muutokset ovat kl i inisesti 
merkittäviä, koska ne voivat joh taa 
reuna-alueiden aukemisi in. 

6. Kaareva si l tarunko väänty i 
edestä labiaal isuuntaan ja s ivua-
lueelta palat inaal isuuntaan, mikä 
osoittaa posl i inin supistavan va i 
kutuksen metal l i runkoon. 

Tutkimus toistuvasti käytetyn 
epäjaion mataliin fysikaalisista 
ominaisuuksista. 
Donalds A. Hesby D.D.S. National Naval 
Dental Center 
J . Prost Dent, voi 44 no. 3. 

Vertailt i in toistuvasti , i lman uuden 
metallin lisäystä, sulatettujen epä-
jalojen metal l ien fysikaalisia om i 
naisuuksia. Vetolujuudet, veny-
mäprosenti t ja kovuusarvot mitat
tiin ja vertai l t i in. Fysikaalisissa ar
voissa ei havaittu mitään huomat 
tavia eroja neljän peräkkäisen tes
tauksen ja uudel leensulatuksen 
jälkeen. Tämä havainto tukee 
saman metall in käyttöä ainakin 
neljässä sulatuksessa. 

M.S. 

Uutuusi 
I m p r e s t O silikonipitoinen 

jäljennösmassa. Erittäin eduiiinen 
TUKENANNE 25 VUOTTA HAMMASTARVIKE 

Arkadiankatu 12 B, 00100 Helsinki 10 
Puh. 497477, 490740 
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SR-ISOSIT-iPE 
Kruunu- ja si l tafasett imateriaal i . 
240 % parempi kulutuskestävyys. 
Loistavat SR-Vivodent PE -värit. 

SR-ORTHOSIT-Ei 
Orthotyp- takahampaat Isosit-
materiaal ista. 
500 % parempi kulutuskestävyys. 
Luonnol l inen kovuus ja kestävä 
ki innitys proteesimater iaal i in. 

ORIOLA OY 
Hammasväiine OY DENTAL-MEDiCO AB 
90-4291/481/477 90-601 425 



Tutkimus akryylimuovin sisäisistä jännityksistä 

HT Matti Savolainen 

Levyproteesien pohjamater iaa
lina käytämme erilaisia po lymety l -
metakrylaatteja (PMMA) eli akryy
l imuoveja. 

Proteesi levyksi akryyl imassa 
pur istetaan, kaadetaan tai ru isku-
valetaan muott i in ja muott i l ämpö-
käsitel lään. Lämpökäsi t te lyn a ika
na akryyli polymeroi tuu ja kovet
tuu. Muoveja polymeroi taessa on 
tarkoin noudatet tava kunkin ma
teriaalin valmistajan antamia kä
sittelyohjeita. Useimmat tekniset 
virheet näkyvätkin heti levyn v i i 
meistelyn yhteydessä. Valmi iseen 
proteesi levyyn voi kui tenkin t yö 
menetelmästä johtuen jäädä nä
kymättömiin ns sisäisiä materiaali-
jännityksiä. Näiden jänni tysten 
syntyyn ja määrään vaikuttavia te
kijöitä on kui tenkin tutki t tu vähän , 
joten sopivan tu tk imusmenete l 
män innoi t tamana tein suppean 
koesarjan. 

Materiaalit ja menetelmät 

Tutk imuksessa käytetyt kei t -
toakryyl i t olivat Trevalon C, Ac ron 
Rapid ja ru iskuvalutyyppinen 

SR-lvocap. Näistä materiaaleista 
valmistett i in y läkokoprotees in 
pohjalevyn kokoisia ja muoto is ia 
koekappalei ta. Levyt teht i in kus
takin materiaal ista kahdel la tava l 
la. 

Ensimmäisi in levyihin pyri t t i in 
aiheuttamaan jänni tyksiä poista
malla koekappaleet heti kuumana 
muotista ja jäähdyttämäl lä ne ky l 
mässä vedessä. 

Toiset koekappaleet pyr i t t i in 
valmistamaan mahdol l is imman 
jännityksettömiksi jäähdyt tämäl lä 
ne hitaasti muotissa. 

Tutk imusmenetelmänä käytet
ti in valonsäteiden tai t tumista ma-
teriaal i jännitysten alueil la. Nämä 
valonsäteet ja ni iden i lmaisemat 
jännitykset saati in näkyvi in aset
tamalla koekappaleet valo lähteen 
päälle kahden polar isaat io levyn 
väliin (kuvat 1 ja 2) Teht i in myös 
havaintoja pohjalevyn is tuvuuden 
suhteen sekä tarkastelt i in eri laisia 
muovimateriaaleja ja -kappalei ta 
niissä yleensä esi intyvien j änn i 
tysten määrän ja syntymekanis
min selvit tämiseksi. 

c 
Kuva 1. Kaksi purentakiskoa sijoitettuna 
koekappaieiden tapaan poiarisaatiolevyjen 
väliin. Vasemmanpuoleinen kisko on täysin 
jännityksetön. Oikealla on puristamalla 

valmistettu jännityksiä sisältävä purenta
kisko. Jännitykset saadaan näkyviin pääl
limmäistä poiarisaatiolevyä kääntämällä: 
kuvat vasemmalta oikealle. 
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Kuva 2. Tutkimuksessa käytetty koje. 
Lampun päällä opaali valkoinen lasi, jonka 
päällä tutkittavat kappaleet poiarisaatiole
vyjen välissä. 

t: 

Kuva 3. Acron Rapidista valmistetut koe
kappaleet: vasemmalla (1) nopeasti jääti-
dytetty, oikealla (2) tiitaasti muotissa jääti-
tynyt. Vasemmanpuoleisessa ei ole tiavait-
tavissa jännityksiä; oikeanpuoleisessa jän
nitysalueet voidaan havaita seivästi ia-
biaalireunan alueella sekä etualueen kris-
tan sisäpuolella. 

Tulokset 

Tulokset olivat samansuunta i 
sia kaikkil la tutk imuksessa käyte
tyillä materiaaleil la, (kuva 3) 

Koekappaleisi in, jo ih in pyri t t i in 
saamaan jännityksiä ei niitä tu l lut , 
mutta hitaasti muotissa jäähtyne i 
siin tul i . 

Jänni tysten määrät ol ivat s u u -
r immil iaankin vähäisiä verrat tuna 
muoveissa yleensä havai t tu ih in. 
Käytettyjen materiaal ien väi i i iä 
jännitysten määrissä oli vähäistä 
eroavuutta. 

Tarkastelu 
Koska koekappalei ta valmistet

taessa muuttuvia teki jöi tä oli vain 
jäähdytystäpä voidaan olet taa, 
että materiaai i jännitykset synty i 
vät akryyi imassan jäähtyessä po -
iymeroinnin ioppuiämpöt i ias ta 
huoneen lämpöt i laan. Koska e n 
simmäisten koekappale iden 
päästessä vapaasti sup is tumaan 
jäähtyessään ei mater iaal i jänni -
tyksiä syntynyt ja toisaalta muo 
tissa jäähtyneisi in niitä syntyi , vo i 
daankin olettaa, että mater iaai i 
jännitykset aiheutuivat k ips imuo
tin ja akryylin eriävistä i ämpösu -
pistumiskertoimista. Tämän var
mistamiseksi valmistett i in l isäksi 
koekappalei ta, jo ih in si joi tett i in 
tuki ianka sekä muovi- ja pos l i in i -
hammas; levyissä näkyi seiväst i 
jännityksiä tuki iangan ja posl i in i -
hampaan ympäri l lä (kuva 4), t o i 
saalta akryyi ihampaan ympär i l lä ei 
havaittu jännityksiä (kuva 5) ( iäm-
pösupistumiskerroin l ienee sama 
kuin pohjalevyn). 

Kuva 4. Jännitysvyöhykkeitä tukiiangan ja 
poslilnihampaan ympärillä. 

Kuva 5. Jännitysalue tukiiangan ympärillä. 
Akryyiihampaan ympärillä el havaita jänni
tyksiä. 
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Yhteenveto 
1. Teht i in tutk imus ievyprotee-

sin pohjalevymateriaal ina käyte
tyn akryyl imuovin valmistuksen 
yhteydessä syntyvistä mater iaal i -
jännityksistä. 

2. Todet t i in , että protees imate
riaaliin syntyy jännityksiä levyn 
jäähtyessä hitaasti muot issa. 

3. Todetut jännitykset o l ivat 
kuitenkin vähäisiä. 

4. Havaitt i in proteesi levyn is tu
vuuden olennaisesti he ikkenevän 
mikäli pyrittäisi in vähentämään 
materiaali jännityksiä poistamal la 
levy kuumana muotista ja j ääh 
dyttämällä se vapaassa t i lassa. 

5. Käytössämme olevissa muo 
vimateriaaleissa todett i in j änn i 
tysten syntyvän muoveja p iast i -

sesti muokat taessa; es imerkk inä 
suuria jänni tysmääriä sisältävät 
puristamalla valmistetut purenta
kiskot ja adaptafoi iot . 

6. Proteesilevyn mater iaai i jän-
nitysten todett i in syntyvän muo 
ville aiheutetusta plastisesta muo 
donmuutoksesta estämällä sitä 
supistumasta jäähtyessään. 

Kiitän saamastani tuesta ja 
asiantunti ja-avusta: 
STYMER OY:n muovi iaborator io 
VTT:n muovikemianlaborator io 
DENTAL MEDICO 
OY DENTALDEPOT AB 

Vitallium kongressi 
Espoossa 
25.9.-29.9.1981 
Oloissamme harvinais laatuinen ja 
edustava joukko hammastekn i 
kolta eri puol i l ta maai lmaa viett i 
vi ikon verran aikaansa Suomen 
sateisessa elokuussa. Espoon 
hotelli Korpi lammel la pidett i in V i 
tal l ium i isenssi laborator io iden 
kongressia. Tämä jär jestetään 
joka to inen vuosi ja oli ens im
mäistä kertaa Suomessa. 

Osanottaj ia oli lähes kaksi sataa 
edustaen noin kaks ikymmentä 
maata. Korpi iammen main io 
AV-laitteisto sai kiitosta osakseen, 
simultaanitulkkaus ja v ideokuvaus 
toimivatkin hyvin lukuisien esi te l 
mien ja tapaus-selostusten a ika
na. 

Kongressin i lmapiiri oli vapau
tunut ja monia uusia ystä
vyys-suhteita luoti in k iel ivaikeuk
sista huol imatta. 

Kongressin aikana juhl i t t i in V i 
tal l ium legeeringin 50-vuot ista 
olemassaoloa ja todett i in tämän 
metallin ominaisuuksiensa vuoksi 
si joittuvan kärk ipäähän rankame-
tallien joukossa, iästään huo l i 
matta. 

Suomalaispanoksesta vastasi 
ehkä huomattav immin prof. Jo 
hannes Haataja, joka avajaist i lai
suudessa toivott i kongressiv ieraat 
tervetul leiksi, hän kertoi samal la 
maamme hammashuol tohenk i lös-
tön koulutus ja täydennyskou lu-
tusti lanteesta. 
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Suli 70 vuotta 
Hammastekn ikko-ammat t ikunnan 
toisen sukupolven aito edusta ja 
hammasteknikkomestar i Sulo 
Nur to täyttää 23.10.81 70 vuot ta . 
Suli on aito ihminen monessakin 
mielessä. Hän on avoin, reht i 
mies, jol la on ystäväll inen sana 
sanottavana meille kaikil le. 
\ Suli tul i ammatt i in, kuten si ihen 
aikaan oli tapana, oppipojaksi 14 
yuot iaana set iensä Armas ja Laur i 
Nordforsin laborator ioon. Työtaht i 
oli jo si l loin t iukka, etupäässä 
proteeseja posl i in ihampain, kaut
su levymateriaal ina. Labora to-
jfiossa työskentel i si l loin, myö 
hemmin akateemikoksi y iennety 
kirjailija Arvo Turt ia inen. 

Suli oli pal jasjalkainen hels ink i 
läinen. Lapsuutensa ja nuo ruus -
yuotensa Sul in asu inympär is tönä 
oli legendaar inen Sörnäisten eli 
Kall ion kaupunginosa. Hän ol i 
vannoutunut Sörkan kasvatt i . 
Himan kundi , nurkkapatr ioot t i 
p i lke s i lmäkulmassa. Sopivassa 
yhteydessä laukaistu: "M iehä on 
Kivenava po i k i i " menee v ieraa
seen täydestä. 

Huomiokykynsä ja edistyksel l i 
syytensä vuoksi Suli on ol lut m u 
kana todel la ni in monissa yhteis iä 
asioita edistävissä r iennoissa, 
ettei ole mahdol l ista luetel la ku in 
näkyvimmät. Yhdessä hammas
teknikkojen Unto Maaniemen ja 
Ville Kostiaisen kanssa hän pe
rusti Hammas ja Teräs laborato-
rion V. 1938. Suli on edel läkävi jä 
teräsproteesien teki jänä maas
samme. Hän opiskeli tätä s tans-
sausmenetelmää tukho lmassa ja 
Norrköpingissä. Menetelmä ol i 
hyvä vaihtoehto kautsulevyi l le ja 
vasta ko-kromin tu lo maamme 
hammasmarkkinoi l le 50- luvul la 
syrjäytti stanssatut teräslevyt. 
Hammas ja Teräslaborator io oli 
suurimmil laan 14 miehen labora
torio jol la oli haara laborator io 
Forssassa. 

Talvisotaan Suli osall istui a m 

pumalla lentokonei ta i lmator jun
tatyki l lä. 

Väl i rauhan aikana hän teki a i 
nut laatuisen op in tomatkan Sak
saan. Sil loisen hammaslääkär in , 
myöhemmin prof. K. Nevakar in 
kanssa hän perehtyi leukavam-
mapot i la iden kiskoituksi in Ber l i i 
nissä. Tästä ol ikin pal jon hyötyä, 
sillä jatkosodan aikana Suli jou tu i 
sotasairaala olosuhteissa työs
kentelemään aluksi T iurun iemel lä 
ja si t temmin Vi ipurissa ja Kemissä. 

Sodan jälkeen elpyi myös h a m 
masteknisen alan koulutus. Täy
dennyskoulutuskurssien nimel lä 
tapahtuneessa koulutuksessa oli 
Sulo Nurto yksi pätevimmistä 
opettaj ista. Hän oli valmis jaka
maan ammatt i t ietoutta n u o r e m 
mille ja kuuluu ni ihin va lveutune i 
hin ammatt imiehi in jo tka eivät sa
lailleet havaintojaan. 

Kun Hammastekn ikko-kou lu 
perustettiin 1959 oli Suli sen joh
tokunnassa ja istui siellä kaikk iaan 
to istakymmentä vuot ta Suli ol i 
myös kehit tämässä a lamma mes
tar i- tutkintoa ja valmistui ens im
mäisten kahdeksan ryhmässä 
1962. Hammasteknikkojen Kou lu 
tustoimikunnassa hän oli vuodet 
1962-78. 

Jär jestötyöhön Sulo Nurto t em
matti in 1941 jol loin hänet val i t t i in 
Suomen Hammasteknikkojen Li i 
ton joh tokuntaan. Puheen joh ta
jaksi hänet valittiin 1949 ensi ker-



ran ja s i t temmin hän oli kauden 
1952-57 Li i ton puheenjohta jana. 
Muistamme hänet jämeränä ja 
osaavana kokousten joh ta jana, 
jonka sovitteleva asenne yhdist i 
ammatt ikuntaamme. Ansio is taan 
hänet kutsutt i in Li i ton kunn ia jä 
seneksi 1958. 

Sulo Nurto on Hammaslabora-
tor iol i i ton perustaja jäseniä ja 
osal l istunut sen j oh tokunnan 
työskentelyyn monet vuodet . Kun 
helsinkiläiset käsityömestari t lo i 
vat jär jestönsä Helsingin Mestar-
kunnan valitt i in Suli sen j oh to 
kuntaan vastuumestar iksi . 

Helsingin Käsityö- ja Teoll isuus-
yhdistyksen toimintaan on Suli 
antanut merkityksel l isen panok
sensa. Hänet valitt i in yhdis tyksen 
val tuustoon 1958 ja joh tokun taan 
vuotta myöhemmin. Hän on ede l 
leen valtuustossa sen va rapu 
heenjohtajana, joh tokunnassa ja 
lisäksi ammatt ikasvatusval iokun-
nan puheenjohtaja. Sul in va ikut 
taessa johtokunnassa on yhd is 
tyksen toiminta elävöitynyt, yhd is 
tys on koonnut huomat tavan 
omaisuuden ja vaikuttanut ra tka i 
sevalla tavalla pienyri t täj ien, e r i 
tyisesti käsi työammatt ien har jo i t 
tajien työt i lo jen uud is rakentami 
seen pienteol l isuustalojen muo 
dossa. 

Pienteol l isuuden Keskusl i i t to 
on myös saanut nautt ia Sulo Nur-
ton asiantuntemusta, hän on ol lut 
PTK:n val tuuskunnan jäsen vuo 
desta 1958 ja edustaa edel leen 
Hammaslaborator iol i i t toa si inä. 
PTK:n hal l i tuksen jäsen hän oli 
vuosina 1966-71, sekä ammat t i -
kasvatusval iokunnan puheen joh 
tajana 1968-75. 

Kunnal l isessa luot tamustyössä 
Sulo Nurto on vaikuttanut Hels in
gin kaupungin Ammatt i la i tosten 
johtokunnan jäsenenä vuodet 
1970-1980, perehtyen suur ien o p 
pilaitosten työhön. 

Sulo Nurto on omistautunut hä 
nelle Uskottujen tehtävien suor i t 
tamiseen velvol l isuutta tun t ien . 
Yhteiskunta ja yhteisöt ovat suo 

neet hänelle tästä monta tunnus 
tusta. 

Käsityöammateissa saavutet ta
va korkein huomionosoi tus tul i 
hänen osakseen 1972, kun hänet 
lyötiin von Wright r i tariksi! 

Juhlatakkinsa r innassa voi Suli 
kantaa Suomen Leijonan Ritari
kunnan ansiorist iä, PTK:n kul tais
ta ansiomerkkiä sekä Suomen 
Hammasteknikkojen Li i ton ja 
Hammaslaborator iol i i ton kultaista 
merkkiä. 

Sulin rentouttaa parhaimmin 
saariston rauha ja puuhat ran
ta-aitassa ja laitureil la. Hänen ka
lavajansa on täynnä mitä merki l l i 
simpiä kalastusvempaimia jo tka 
ovat olleet onnekkai ta, koska Si 
poon vesistä ei kalaa enää tahdo 
muut saada. Torstenholmi l la on 
sauna lämmennyt monel le ku tsu
tulle ja kutsumattomal lekin v ierai
lijalle, kesäyöt ovat usein vaalen
neet aamuiksi Sulin ja Mairen va l 
loittavassa seurassa. 

Aatteel l inen Odd-Fel low vel jes-
järjestö ja sen tekemä humaani 
työ on Sulin sydäntä lähellä. 

Laulu ja jopa akti ivinen kuoro -
laulutoiminta Karjalan Laulussa 
on sisältynyt Sul in harrastuspi i 
riin. Laulu onk in saanut tu lk i ta 
tunnelmia ja luoda yh teenkuu lu 
vuutta siellä missä Suli on vaikut
tanut, mil loin hyvän v i in in, mi loin 
isänmäall isen hengen innoi t tama
na. 

Uskomme Sulin jaksavan vielä 
kauan jatkaa nuorekasta ja rei 
pasta elämänmyönteistä ta ival
taan. To ivomme hänelle terveyttä 
ja intoa purkaa luovuut taan ham
paita tehden. Häntä itseään laina
taksemme "n i inkauan kun peuka
lo he i luu" . 

S y n t y m ä p ä i v ä t e r v e h d y k s e k s i , 
johon kaikki Sulin ystävät yhtyvät, 
sopinee hänen vi ime vuosien lem
pi laulunsa: " O n e lomme muisto ja 
vain, on e lomme haaveita va in, 
päivät nuo nuoruuden , kulkee 
ohitse k imal taen" . 

ONNEKSI OLKOON! 
Toivottaa myös Lasse 

26 

NlOM - uutta 
Alla oleva lista käsittää dentaal iva lukul la t , j o iden va lmis ta ja on taannut 
täyttävän ISO 1562 vaat imukset ja , jo tka N lOM on koes tanu t ja t odennu t 
nämä vaat imukset täyttäviksi. 

* merki l lä varustettu tuote täyt tää s tandard ivaa t imukset , kun se on 
lämpökäsitelty tuottajan antamien oh je iden mukaan . 

Tuottaja on li ittänyt l istaan juo t teen kul lekin seoksel le . Tämä t ieto ei 
kuulu ISO 1562 vaat imuksi in. 

Lista no. 48 - kesSkuu 1981 dentaalivalukullat, jotka tfiyttSvät ISO 1562 vaatimukset. 
TSma Usta korvaa listan no. 36 (helmikuu 1980) 

Tyyppi Tuotemerkki 
Argenco 2 
Platlnlloyd G 
Herbolloyd G 
Platlnlloyd G 
Herbolloyd M 
Platlnlloyd M 
Protor 2 
Neocast 3 
Protor 3 
Degulor G 
Degulor M 
Degulor MO 
* Vegulor NF IV 
IPG-615 

Ador Ax 
Ador Bx 
Ador Cx 
Ador CxR 
Ador Dx 
Apollo 3 
Deodent 2 
Pluto 2p 
Apollo 4 
Apollo 4H 
Orplld soft 
Orplid medium 
Orplld medium 
hard 
Orplld hard 
Orplld extra 
hard 
Platinor G3 
Platinor G4 
Malngold G 
Malngold SG 
Malngold OG 
Malngold KF 
Austenal 
Gold 5 
16-530 
Austenai 
Gold 9 
Austenal 
Gold 18 
Special Inlay 
Modulay 
Firmilay 
Jelenko No. 7 
RxA 
RxB 
RxC 

IV 
IV 
III 
IV 
IV 
III 
IV 
IV 

III 
IV 

IV 
IV 
I 

IV 

IV 
III 
IV 
III 
IV 
IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

Tuottaja 
Argen (PTY) Ltd. 
BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst 

Cendres & Mötaux S.A. 

Degussa Pforzheim 

IV 
Den-Met 

H. Drijfhout & Zoon's 
Edelmetaal Bedrijven B.V. 

Elephant Edelmetaal 

C. Hafner 
Gold- und Silberscheideanstalt 

Helmerle -I- Meule GmbH 

Heraeus Edelmetalle GmbH 

Howmedica, Inc. 

J.F. Jelenko & Co. 

Jeneric Gold Co. 

Juote 
Argen 830 tai 750 

Bego Gold Solder I tai II 
Preflux-U Gold Solder 

S N C 1 , 2 t a l 3 

Degulor-Lot 0,1 tai 2 
Unilot 1 tai 2 

18K Slaglod tai J .S . 
Härdlod 820 

GF|I , -2 tai -3 

Elephant Solder 1, 2 tai 3 

Orplid 0.1 tai 2 

Platinor CF 1 tai 2 

Malngold Lot I, II tai III 

Malngold KF Lot I tai II 

Austenal Goldlot Nr. 

talNr. 18-615 

708/815 
708/850 
850/Color Blend 
850/Color Blend 
Rx850 
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I 

IV 
IV 
III 
13 

IV 

I 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
III 

IV 

IV 
IV 

Johnson Matthey Metals Ltd. 

Mötaux Pröcieux S.A. 

The J . M. Ney Co.Int. 

AB Nordiska Affinerlet 

Outokumpu OY ^ 

K.A. Rasmussen A / S 

A BJohn Sjöding 

*" '-^ 

-A- : 

RxlV IV 
Mattinax GA 
Mattit)el G 
Matticast R 
Mattident R 
Mattiscan 
Aurofluid 2 
Aurofluid 3 
Proth-Auro 22 IV 
Ney-Oro A A I 
Ney-Oro A-1 II 
Ney-Oro B-2 
Ney-Oro G-3 
20 karat 
gjutguld 
Härdguld G 
Härdguld CD 
Härdguld D 
Härdguld E. 
Outokumpu II II 
Outokumpu III III 
Outokumpu IV IV 
Alfa I 
Beta II 
Gamma III 
Delta IV 
Delta 2 IV 
Sjödings 
B-guld II 
Sjödings 
C-guld III 
Sjödings 
C-3-guld III 
Sjödings 
D-guld 
Sjödings 
D-2-guld 
Sjödings 
E-guld 
Sjödings 
E-2-guld 
Auco I - guld 
Sterngold S 
Sterngold 1 
Sterngold 2 
Sterngold 3 
Resistor 1 
Resistor 2 
Resistor 3 
Resistor 4 
Or 400 
UGDO 
C-guld 3 III 
Harmony 
Medium II 
ti ne 
Harmony 
Hard III 
Aurodent G III 
Auroplatin I III 
Kronguld III . 
*_urodentD IV • ' 
Auroplatin III IV 
M-cast IV 
Allguldll IV 
Auroplatin II IV 
NlOM, Nordisk Institutt for odontologisk materlalprorvnlng 
Forskningsvn. I OSLO 3, Norge 

Sterngold 
Sterndent Corp. 

UGDO, Usine Genevoise 
de Dögrossissage d'Or 

Williams Gold Retlning Co. Inc. 

Adelmetall AB 

Rx615 

Mattltio G1, G2tai G3 

Standard 2 tai 3 

809 tai 729 Solder 

Balanced Line 650 Solder 

Solder 20 kar 

Solder C F 850 tai OF 820 

Degulor lot 0,1 tai 2 
Sjödings 850 tai 820 

Slaglodd 18, 20 tai 22 

JS750, J S 820 tai JS850 

700 Fine Solder 

UGDO No. 2, 3 tai 4 

Williams Gold Solder 815 

tai 850tine 

18, 20, 22 Karat Slaglod 
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Ylimääräinen syyskokous 
Suomen Hammasteknikkojen Keskusl i i t to ry. p i tää y l imäärä isen 
syyskokouksen 14. marraskuuta 1981 Hotel l i He ls ing issä (os. 
Kluuvikatu 8) alkaen klo 13.00. Kokoukseen vo ivat osal l is tua 
kaikki hammasteknikkojär jestöjen jäsenet , päätösval taa käyt tävät 
kuitenkin ainoastaan l i i t tokokousval tuutetut . 

Muista mahdol l isest i samana päivänä jär jestet tävistä kokouk 
sista t iedotetaan er ikseen. 

Erikoishammasteknikkoiiitto ry:n 
syyskokous 
pidetään lauantaina 14. p:nä mar raskuu ta 1981 Hels ing issä, Ho
telli Helsingissä (os. Kluuvikatu 8) a lkaen klo 10.00. 

Ohjelmassa m.m. 
klo 10.00 Tutki ja Arto Mynt t inen os iaa l i - ja te rveysmin is te r iös tä 

selvittää keväällä e r i ko ishammastekn ikon työstä suo 
ritettua tutk imusta. 

klo 10.30 Eht. Matti Sänk iaho selvi t tää EHT-81 tu tk imus ta . 
klo 11.00 Er iko ishammasteknikkol i i ton syyskokous . K o k o u s o h 

je lma lähemmin k ier tokir jeessä. 

Laivaristeily Tukholmaan 
Hammaslaborator iol i i t to ry. jär jestää 19. — 22. 1 1 . 1981 la ivamat
kan Tukholmaan, Rikstämman näyt te lyyn. Lähtö He ls ing is tä t i is
taina 19.11. klo 18.00 M/S Silvia Reginal la ja pa luu sunnun ta iaa 
muna klo 9.00 Helsinkiin M / S Fin landia l la . 

Matkasta ja sille i lmoi t tautumisesta voi t ieduste l la p u h . 
90-6943866/Tapio Vasara. 

Arvoisat "hammasihmiset" 
Helsingin Hammas Seura ry to ivot taa kaikki vanhat ja uude t jäse
net tervetul leiksi syyskuun kokoukseen 28. 9. a lkaen klo 19.00 
Hotelli Helsingin kabinetissa. Samoin P ikku -Jou luun 12. 12. 1981 
Saslikissa ja M-Clubissa h in taan 9 0 - 9 2 mk. I lmo i t tau tumiset (on 
sitova) päivisin Piandent Olavi Karusuo ja Depoo Air i Pesonen ja 
iltaisin Keijo Polon. 



HAMMASTEKNIKKO tai 
HAMMASTYÖNTEKIJÄ; 

tarvitsemme Sinua esittelemään IVOCLAR-tuotteita protetiikan 
parissa työskenteleville ympäri Suomea. 

Tiedustelut: OY DENTAL-MEDICO AB, T Sarpiia (90) 601425 

Kulta- ja keramiikkatöihin perehtynyt 

HAMMASTEKNIKKO: 
Asiakkaamme tarjoaa Sinulle mielenkiintoisen työn Helsingin 

keskustassa. 
Tiedustelut: DENTAL-KONSULTIT, T Sarpiia (90) 601425 

Hammasteknikko s a a paikan 
Lappeenrannassa. Tied. puh . 
953-14979 

LABORATORIOLAITTEITA 
mm. Degussa T-3 valul inko 
sähkösulatuksel la, oh je lmoi 
tava Au / rankauun i , Kul ta- ja 
hammasvarastot (Vivodent), 
Ne-Acid-laite, Kultavaaka 
(tarkkuus 1/100 gr ) ym. eli 
kaikkea laborator iokamaa 
mitä ei kuulu Eht- laborato-
rioon. Kunto on ensi luokkai
nen ja lait teiden ikä on n. 1 v. 
954-61138/62730. 

Myydään edull isesti hyvässä 
kunnossa oleva Rltter-tuoli ja 
Castle seinälamppu. T ied. Eht 
Juhani Laaksonen, Erkont ie 1 1 , 
16300 Orimatti la, puh 72365 
koti 72866 

Merkkivuosia: 
70 vuotta täyttää hammastek
nikkomestari Sulo Nurto 23.10. 
Helsingissä. 

50 vuotta täyttää er iko isham
masteknikko Unto Ihatsu 27.10. 
lahdessa. 

H a m m a s t e k n i k k o l e h d e n 
seuraava numero ilmestyy 
jou lukuun 15. p:nä. Si ihen 
tarkoitettu materiaali tu lee 
olla toimituksel la marras
kuun 15. päivään mennessä. 

Kuolleita: 
21.8. kuoli hammastekn ikko 
Voitto Helisjoki Lepsämäl lä 

Pidä huolta terveydestäsi 
hanki avuksi KaVo:n tehokkaat 

työpaikkaimurit 

Pöydänalusmalli (6580750) 
- käytännöllinen; riippumoottori/mikromoottori/ 
huippukierrosmoottori voidaan kytkeä imuriin, 
jolloin se kytkeytyy automaattisesti päälle mootto
rin käynnistyessä. 

- tehokas; imuteho voidaan säätää (viidellä por
taalla) 12-27 l/sek. Imupussiin mahtuu esim. 
2 kiloa kipsipölyä. Imupussi estää pölyn pääsyn 
takaisin huoneilmaan. 

- hiljainen; äänenvoimakkuus on 49-67 dB imu
tehosta riippuen. 

- erikseen saatavana hiilifiltteri akryylinestekaasu-
jen suodatukseen. 

- hintaan sisältyy: kaksi pölypussia, imurin suukap
pale sekä käsikappaleteline, käsituki 

Lattiamalli 
- kuten pöydänalusmalli, mutta lisänä hiilifiltteri, 
jonka avulla saadaan mm. akryylinestekaasut 
neutraloiduiksi. 

- hintaan sisältyy: imurin suukappale, kaksi pöly
pussia 

Oriolaoy .. 
HAMMASVAUNE 

PL 8,02101 Espoo 10. Puhelin 90-4291. 
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Vakuumi-Keramiikkauuni 
^ Biodent 
Systomat M 

Ainoa hammaskeraaminen vakuumi-uuni, jossa on kaksi 
toisistaan riippumatonta polttojärjestelmää: 
vakuumi-polttoiärjestelmä vasemmalla esilämmitysjärjesteimä oikealla 

Polttoprosessin eri vaiheet ratio
nalisoitu ja polttoaika saatu su
pistetuksi minimiin. 
Samanaikaisesti voidaan esikuivata, 
esilämmittää ja polttaa. 

Keraamikon 
työ helpottuu. 
Yksinkertainen 
käyttää. Helppo 
huoltaa. Luotettava. 

Molemmat polttouunit ® 92 mm, 
korkeus 73 mm - tarpeeksi tilavia 
suurille töille. 
Pitkä käyttöikä. 

Hissillä varustetut 
polttoalustat: 
kuljettavat poltettavat/ 
esilämmitettävät 
esineet ohjelmoidun 
automatiikan 
mukaisesti poltto-/ 
esilämmitysuuniin. 

Hissin kytkin: 
kytkee 
hissiautomatiikan, 
sulkee polttouunin. 

Summerin kytkin: 
antaa äänimerkin 
polton päätyttyä. 

Automatiikka alkaa 
toimia, kun 
aikakytkin 
on säädetty. 

Elektroniset kaksipiste-lämpösäätimet, 
jotka osoittavat tarkan lämpötilan. 
Tehostettu tarkkuus. 

Tekniset tiedot 
Korkeus 62 cm, leveys 58 cm, syvyys 40 cm. 
Paino 36 kg 
Liitäntäteho 7 A (220 V)=1500 W 
Keskimääräinen suoritus 
polttouuni 420 W/h 
esilämmitysuuni 200W/h ' • 

DE T R E Y 

De Trey Gesellschaft mbH • 62 Wiesbaden 

""DENTALDEPOT*" ^yy-^ 
Hankasuontie 9,00390 Heismki 39 . Piirimyyjät kautta maan 
puh. 90-544 311 


