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Anders Wollstén, päätoimittaja

Edessä hammaspäivät. Eli kaikki Helsingin messukeskukseen 16. -18.11.2006. 
Tiedossa mielenkiintoisia luentoja. Poimikaa kiinnostavimmat luennot Hammas-
teknikkoseuran järjestämien hammastekniikkapäivien ja Hammaslääkäriseuran, 
Apollonian, tarjonnasta. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin.

Älkää myöskään unohtako tutustua näyttelyyn. Mielenkiintoisten laite- ja materi-
aaliuutuuksien lisäksi, voitte myös päivittää kontaktinne jälleenmyyjiin. Kuluvana 
vuonna on ”dentalbusineksessa” käynyt aikamoinen kuhina. Ihmisethän eivät käy-
tännössä ole vaihtuneet, työpaikat kylläkin. Eli kaikki tervehtimään tuttuja kasvoja, 
mutta eri ständille kuin viime vuonna.

Tässä lehdessä, jälleen kerran, allekirjoittanut on joutunut kaivamaan kuva-arkis-
toaan tyhjien sivujen täytteeksi. Tämä ei ole tarkoitus, eikä suotavaa. Valitettavasti 
juttupulan johdosta jotakin on tehtävä.
Tulevaisuudessa asioiden pitäisi kuitenkin helpottua. Hammasteknikkoseura on 
tänä syksynä, ensimmäisen kerran päätoimittajakaudellani, budjetoinut rahaa kään-
nösartikkeleiden tekemiseen. Hienoa! Jos kielitaitoa löytyy ja lisätienesti kiinnostaa, 
ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Kiitos kuitenkin kaikille, jotka ovat kynään tarttuneet ja helpottaneet HT-lehden 
tekemistä artikkeleillaan. Suomen Turku on tässä asiassa ollut tänä vuonna erityisen 
aktiivinen, suuri kiitos siihen suuntaan! Hammasteknikkoseura maksaa artikkeleista 
myös julkaisupalkkion. Eli kaikki jotka ovat toimittaneet lehteen artikkeleita, ottakaa 
yhteyttä Juha Pentikäiseen. Juha hoitaa maksuliikenteen. 

Oikein mukavaa syksyn jatkoa kaikille lukijoille, 
hammaspäivillä nähdään!

Ajatuksia lehden teosta
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Kuitulujitteinen hybridisilta
HT Stefan Ahlbom, Kompodent
Potilaalta puuttui kokonaan d.15 pysyvän 
hampaan aihio, ja maitohammas oli mene-
tetty aikuisiällä. Hänelle päätettiin tehdä kui-
tusilta, koska se tulee edullisemmaksi kuin 
esimerkiksi implantti. Hinta oli tärkein kri-
teeri hoidolle. Potilas ei myöskään halunnut, 
että intaktia d.24:ää preparoitaisiin lainkaan 
perinteistä kolmen yksikön siltaa varten. 

Kuitukomposiittihybridisilta.
uusimpien.
tutkimustulosten.valossa

sin bukkaalipinta, sitten palatinaalipinta 
ja inlay (kuva 2). Erikoiskova kipsimalli ja 
suunnittelupiirroksia siivekkeistä (kuvat 3, 
4). Kovetettu kuiturunko tuotiin varsinai-
selle työmallille (kuva 5). Kuitukerrosten 
väliin laitettiin kovetusvaiheessa flow-
muovia (kuva 6). Hampaan kerrostamista. 

Ensimmäisessä kuvassa kakkosmalli sinises-
tä kipsistä. Otan usein varmuuden vuoksi 
kaksoismallin, koska runkoa valmistaessa 
malli saattaa rikkoutua. Mallille vahattiin 
kuidun vaatima tila. Vastapurennassa ham-
paat ovat usein niin voimakkaasti elon-
goituneet, että kuidut asettuvat purennan 
tielle silikoni-instrumentteja käytettäessä. 
Vahakaavion ansiosta tarvittava tila saatiin 
helposti tarkistettua. Hampaiden palatinaa-
li- ja bukkaalipinnat jätettiin ilman vahaa. 
Näin kuidut istuivat tarkasti kovettamisen 
jälkeen hampaan pinnalla. Inlayhin vahattiin 
tilaa kuituja varten (kuva 1). Työalueesta 
otettiin jäljennös läpinäkyvällä silikonilla. 
Silikonimuotti halkaistiin kahtia siten, että 
inlay-osa peittyi kokonaan toiseen muottiin. 
Näin kuidut saatiin helposti painettua inlayn 
sisälle. Muotin kovettumisen jälkeen vaha 
spoolattiin pois. Malli eristettiin ja kuidut 
painettiin silikonin avulla paikalleen. En-

kuva 1.

kuva 2.

kuva 4.

Pohjustan kuitutyön aina flow-muovilla. 
Kuvassa näkyvät myös lisätyt ylimääräiset 
kuidut pohjan alitse (kuva 7). Valmis työ 
paikoillaan. Kaikki siivekkeet karhennettiin 
ja jätettiin ilman komposiittia. Hammas-
lääkärin kanssa sovittiin, että hän peittää 
siivekkeet kiinnityksen yhteydessä. Näin 
everStick-kuidun IPN-sidosta saataisiin 
paremmin hyödynnettyä (kuva 8). Potilas 
oli tyytyväinen lopputulokseen niin esteet-
tisesti kuin toiminnallisesti. Ainoa huomau-
tus koski d.14 retentiosiivekkeessä tuntuvaa 
karheutta tai kohoumaa. Tässä tapauksessa 
siivekkeet jätettiin kokonaan peittämättä 
hammaslaboratoriossa. Hammaslääkäri 
peitti siivekkeet sementoinnin yhteydessä 
paikkamuovilla. Siivekkeet tarkastetaan seu-
raavan tarkastuskäynnin yhteydessä.

Materiaalit: Memosil, everStick-kuidut, 
GC-Gradia -muovi.
Tekninen työ ja kuvat (1-8) 
Stefan Ahlbom, Kompodent.

kuva 3.

kuva 5.
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Kerrostettavan 
muovikerroksen paksuus
HT Pasi Alander, Stick Tech oy
Kuitusilta kostuu kuiturungosta ja matriisi-
muovista. Näillä aineilla on toisiinsa nähden 
erilainen kyky vastustaa muodonmuutosta 
kuormituksessa eli niillä on erilainen kim-
momoduuli eli jäykkyys (1). Kuiturungon 
kimmomoduuli vaihtelee kuitujen suunnan 
mukaan (2, 3). Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kuiturungon päälle ei kerrosteta kuiturun-
koon nähden liian jäykkää ja haurasta yh-
distelmämuovia, ja että muovikerroksen 
paksuus rungon päällä on oikea (3). Purenta-
voimat on johdettava sopivan paksun yhdis-
telmämuovikerroksen kautta kuiturunkoon. 
Sen päälle kerrostettujen eri paksuisten 
muovikerrosten vaikutusta rakenteen ko-
konaislujuuteen koskeneessa tutkimuksessa 
todettiin, että kuitujen päälle kerrostettavan 
valokovetteisen yhdistelmämuovin ihanne-
paksuus on 1-2 mm rakennetta kuormi-
tettaessa (4). Oikeanpaksuisen yhdistelmä-
muovikerroksen avulla vältetään paikalli-
sesta purentakuormituksesta mahdollisesti 
aiheutuneet lastumaiset tai isompina paloina 
tapahtuvat yhdistelmämuovin halkeamiset, 
koska paksu yhdistelmämuovikerros kyke-
nee kantamaan kuormitusta itse.
Yhdistelmämuovin oikean kerrospaksuuden 
lisäksi kuiturungon ja yhdistelmämuovin 
välisen sidoksen on oltava hyvä, jotta pu-
rentavoimat siirtyvät rakenteen vahvistavan 
osan eli kuiturungon kannettaviksi (1). Kun 
yhdistelmämuovi ja kuiturunko ovat joko 
kemiallisesti tai liukenemiskiinnityksellä (ns. 
IPN-kiinnitys) sidostuneet toisiinsa, voima-
keskittymiä ei synny yhdistelmämuovin ja 
kuituvahvikkeen rajapintaan. Jos sidos on 
huono, eri kimmomoduuleilla varustetut ai-
neet irtoavat toisistaan rajapintaa pitkin, ja 
mahdollinen murtuma etenee rajapintaa pit-
kin vaikka kuiturungon päälle olisi kerros-
tettu oikea määrä muovia (5). Matriisimuovin 
irtoamisen kuiturungosta on aikaisemmin 
todettu olevan ongelma esimerkiksi Targis/
Vectris-systeemillä tehdyissä kuitusilloissa, 
joissa tämä murtumatyyppi oli tyypillisin vii-
den vuoden kliinisen seurannan aikana (6).

Lisätukea kiinnitykseen 
sidostussiivillä
Tässä potilastapauksessa on sillan kiinni-
tyksen apuna käytetty pintakiinnitteisiä si-
dostussiipiä. Niillä saavutetaan vaippakruu-
numainen tuki säästäen kuitenkin tervettä 
hammaskudosta. Tutkimusten mukaan laa-
joilla kiilteen päälle tehdyillä pintakiinnittei-
sillä siivillä voidaan kuitukomposiittisilloille 
saada perinteisten vaippakruunuhiottujen 
siltarakenteiden kaltaisia lujuuksia (kuva 9) 

(7). Tämä perustuu siihen, että siivillä saa-
daan sidospinta-alaa suuremmaksi, ja näin 
parannetaan sidoslujuutta, jos käytetään 
kuituja, jotka sidostuvat kemiallisesti hyvin 
sidosmuoveihin ja yhdistelmämuovisement-
teihin. Lisäksi siivet vähentävät sillan kiep-
paamista aiheuttavien voimien vaikutusta 
sillan välihampaaseen paremmin kuin pelk-
kä kaviteetista toiseen kulkeva inlay-tyyppi-
nen kuiturunko. 
Pelkästään pintakiinnitteisillä siivillä ei käy-
tännössä kuitenkaan saada riittävän kestäviä 
siltarakenteita taka-alueelle. Tämän vuoksi 
on pintakiinnitteisen siiven / siipien lisäksi 
käytettävä vertikaalista tukea (inlay tai pi-
larihionnan päälle asettuvat kuidut). Sillan 
pääkuiturungolle tukea saadaan yleensä 
preparoidusta kaviteetista tai kaviteeteista, 
mutta tukea voidaan saada myös asettamalla 
kuitu tukihampaan okklusaalipinnan reu-
naharjun päälle, jos purennassa on tilaa. 
Sidostussiipiä tulee käyttää lisäkiinnikkei-
nä erityisesti, jos hampaan liikkuvuus on 
lisääntynyt parodontaalisen sairauden tai 
ylisuuren purentakuormituksen takia. Eri-
tyisen tärkeää lisäsiiven käyttäminen on kul-
mahampaissa, jotka joutuvat artikulaatiossa 
kallistavien voimakomponenttien vaikutuk-
sen kohteeksi.
 

Kuitumatriisin koostumus
Tässä potilastapauksessa hyödynnettiin 
everStick-kuitujen tarjoamaa IPN-sidos 
ominaisuutta jättämällä sidostussiivet ja 
inlay-kiinnike peittämättä yhdistelmämuo-
villa hammaslaboratoriossa. Kuidun mat-
riisimuovia uudelleen aktivoitaessa, IPN-
sidos mahdollistaa loppukovetetun kuidun 
ja uuden muovin luotettavan sidostumisen 
toisiinsa. Hammasteknikon työssä pinnan 
uudelleen aktivointia tarvitaan tilanteessa, 
jossa kuidun päältä on poraamalla poistettu 
tahmea ja kemiallisesti aktiivinen happi-in-
hibiitiokerros. Hammaslääkärin on uudel-
leen aktivoitava kuitutöiden sidospinnat 
aina kuitutöitä sementoidessaan.  (5, 8)

Esikostutetun everStick-kuituvahvikkeen 
matriisimuovi koostuu nanotasolla ristiin-
silloitetuista kertamuovivyöhykkeistä (Bis-
GMA) ja lineaarisista kestomuovivyöhyk-
keistä (PMMA) (9). Kerta- ja kestomuovin 
yhdistelmä matriisimuovissa erottaa everS-
tick-tuotteet kaikista muista kuitukompo-
siiteista. Perinteisissä Stick- ja StickNET-
kuituvahvikkeissa vastaava rakenne saadaan 
kostuttamalla kuitujen ympärillä oleva huo-
koinen PMMA (kestomuovi) valokovettei-
sella resiinillä (kertamuovi) (5, 10).

kuva 6.

kuva 7.

kuva 8.
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Puolivalmiste ja  
saumatiiviys
Kun inlay-kaviteettien tai sidostussiipien 
muovipinnat jätetään viimeistelemättä 
hammaslaboratoriossa (puolivalmiste), on 
siltaa sementoitaessa uudelleen aktivoitavaa 
sidostuspinta-alaa enemmän (samoin siis 
kestomuovivyöhykkeitä) kuin silloin, kun 
pelkästään työn sementointipinnat ovat vii-
meistelemättä. Näin parannetaan myös si-
dostumista siivekkeiden ja inlay-kaviteettien 
reunoilla ja työn lopullista saumatiiviyttä. 
Perinteisessä menetelmässä reuna-alueet 
on sidospinnan osalta karhennettu ja muut 
pinnat on kiillotettu hammaslaboratoriossa. 
Sementoitaessa sementtiä voi levitä kiillo-
tetun pinnan päälle. Tämän pinnan päälle 
ei sementti enää tartu kemiallisesti. Näin 
heikosti sidostuneesta kohdasta sementti 
saattaa lohkeilla pois samalla tavalla kuin 
kiillotetun akryylin päälle polymeroitu kor-
jausakryyli korjattavan proteesin viimeiste-
lyvaiheessa. Kohta on otollinen murtuman 
alkamiskohta, ja näin tehdyn sementoinnin 
saumatiiviys ei välttämättä ole täydellinen. 

Resiiniaktivointi
Hammaslaboratoriossa kuiturungon hio-
tun pinnan ja vastaanotolla perinteisesti 
viimeisteltyjen siltojen sidospintojen sekä 
osittain valmiiden siltojen kaikkien karhen-
nettujen pintojen aktivointi tehdään levit-
tämällä ohut kerros resiiniä aktivoitaville 
kiinnityspinnoille. Aktivointiajan on oltava 

vähintään 3-5 minuuttia, ja työn on oltava 
valolta suojattuna tämän ajan (11, 12). Ham-
maslaboratoriossa kuitujen lisäämistä tai 
muovin kerrostamista jatketaan tämän jäl-
keen normaalisti. Aktivoinnin jälkeen ham-
maslääkäri sementoi sillan ja päällystää siivet 
sekä inlayt normaalilla yhdistelmämuovitek-
niikalla. Puolivalmistesiltojen tekeminen ei 
ole vielä kovin yleistä, vaikka näin tehtynä 
lisääntyvien sidosominaisuuksien lisäksi 
voidaan potilaalle koituvia hammasteknisiä 
kustannuksia pienentää (3).

Poikittaiset tukikuidut 
välihampaassa
Kuitusillan välihampaan kuormankantoky-
kyä saadaan entisestään parannettua lait-
tamalla pääkuiturungon päälle okklusaali-
pinnan alle yksi tai useampi poikittainen 
tuki välihampaan kohdalle. (kuva 10). Näin 
ehkäistään mahdollisesti liian kapeaksi jäte-
tyn kuiturungon aiheuttamia fasadin murtu-
mia isoissa välihampaissa (3, 13, 14). Tuet eivät 
saa olla liian leveitä bukkaali- tai linguaa-
li/palatinaali-suunnassa, jotta ne eivät näy 
harmaina varjoina välihampaan pinnoilla 
valmiissa sillassa.

Vahaohjuri ja 
silikonimuotti
Kuitujen asemoinnin helpottamiseksi voi 
vahasta muotoilla erilaisia ohjureita, joiden 
avulla kuidut on helppo asemoida oikeaan 
asentoon niitä kovetettaessa (kuva 11). Va-
haa voi käyttää myös puhdistusvälien ja tar-

kuva 10. Kuormankantokykyä parantavat 
poikittaiset tuet välihampaassa

kuva 11. Kipsimallille vahattu ohjain pääkui-
turungon ja pintakiinnitteisten sidostussiipi-
en asemoinnin helpottamiseksi.

Kuva 9: Eri preparointitapojen vaikutus kuitukomposiittisiltojen kuormankantokykyyn.
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vittaessa sementointitilan tekemiseen. Vaha-
na kannattaa käyttää esimerkiksi perinteistä 
proteesin valmistukseen tarkoitettua kovaa 
punavahaa. Kovaa proteesivahaa käytettäes-
sä se ei sula kuituihin kiinni niiden lämme-
tessä hieman kovettumisen aikana. Jos vaha 
tarttuu sillan tai kruunun sidospintoihin, 
on sen pois spoolaus tehtävä huolella. Toi-
nen tapa on vahata kuiturungon muoto ja 
kopioida se yksilölliseen, kertakäyttöiseen, 
läpinäkyvään silikonimuottiin, jolla kuidut 
voidaan painaa tarkemmin paikalleen kuin 
tehdasvalmisteisia silikoni-instrumentteja 
käytettäessä.

Loppukommentti
Kaikkia proteettisia silta-, kruunu- tai lami-
naattirakenteita suunniteltaessa tai valmis-
tettaessa - tehdäänpä ne sitten päällepoltto-, 
kokokeramia- tai kuitukomposiittimateri-
aaleista - on huomioitava, että rakenteen 
purentavoimia vastustava kokonaislujuus 
syntyy käytettyjen aineiden vahvuuksista, 
määrästä ja niiden välisistä sidoslujuuksista. 
Kliinisesti vahvaan ja toimivaan lopputulok-
seen ei päästä välttämättä vahvoillakaan ma-
teriaaleilla, jos ne eivät sidostu riittävästi toi-
siinsa, tai jos niitä ei ole sijoitettu oikein.
Tässä hybridisillassa käytettiin hyödyksi 
uusinta tietoa ja tekniikkaa kuitujen oikean 
asemoinnin onnistumiseksi. Asemoinnis-
sa huomioitiin komposiitin tarvitsema tila 

purennassa ja säästettiin potilaan tervettä 
hammaskudosta, kuten potilas toivoi. Li-
säksi hyödynnettiin käytettyjen aineiden 
kemialliset ominaisuudet niin, että sillan 
ennuste on hyvä. 
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Jatkan tässä artikkelissa jo aiemmin Hammasteknikko-leh-
dessä julkaistua työnkuvausta. Viime artikkelissa (Ht-lehti 
1/2004) keskityin implanttirungon muotoiluun ja massii-
visen valun aiheuttamiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. 
Tässä artikkelissa keskityn keramian kerrostamiseen ja 
erityisesti ienkeramiaan.

Opaakki:
Opaakkia levitettäessä on muistettava ienrajan asettamat vaatimuk-
set. Hampaan värinen opaakki voidaan huoletta ulottaa ienrajaan 
ja sen yli, mutta punainen ienopaakki ei saa missään vaiheessa 
nousta dentiinialueelle. Muuten tuloksena on punertavan sävyinen 
hammas. Käytännössä ainoa tapa korjata virhe on polttaa opaakki 
vielä kerran, jolloin hampaan värisellä opaakilla saadaan peitettyä 
ienopaakki. Luonnollisin vaikutelma syntyykin, kun hampaan vä-
rinen opaakki ulotetaan reilusti ienrajan yli.

Vinkkejä.ienkeramian.
kerrostukseen

Värinmääritys:
Värinmääritys yhdistetään normaalisti hampaan värinmääritykseen. 
Jos joudutaan tilanteeseen, jossa ienkeramian käyttö on välttämä-
töntä, on ienalueen värinmääritys suositeltavaa.

Yksi parhaista ienkeramiaväriskaaloista löytyy Ivoclarin lajitelmas-
ta. Kuvissa olevaa työtä tehdessä käytin Ivoclar Classic -keramialle 
tehtyä ienkeramiaväriskaalaa. Käsittääkseni uudemmissakin Ivocla-
rin keramiajärjestelmissä on ienkeramialle saatavilla oma väriskaala 
ja ienkeramialajitelma.

Vaikka käytössä olevassa keramiajärjestelmässä ei olisikaan yhtä 
laajaa ienkeramialajitelmaa kuin Ivoclarilla, ei se ole ongelma. Kun 
ienalueen väri on määritetty, voidaan oman ienkeramialajitelman 
ienvärejä tehostaa maaliväreillä. Tähän tarkoitukseen käyvät siis 
ainoastaan jauhemaisessa muodossa olevat maalivärit. Kuvissa ole-
vaa työtä poltettaessa HeraCeram -keramiassa oli vain yksi ienväri 
saatavilla, HeraCeram G.

22 Ensimmäinen opaakki

23 Toinen opaakki

24, 26 Raakapolttovaihe
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Keramia:
Suurimman haasteen luonnolliselle ienkeramian kerrostukselle ai-
heuttaa oikein kirkkaan punaisen ienkeramiavärin valmistaminen. 
Keramia “värjätään” halutunlaiseksi käyttämällä metallien oksideja. 
Todella kirkkaan punaisen keramian valmistamisen ongelmana on 
siihen parhaiten soveltuvan metallioksidin myrkyllisyys. Hammas-
keramiassa joudutaan siis tyytymään värin kannalta laimeampien, 
myrkyttömien metallioksidien käyttöön.

Kun ienalueen väri on määritetty, voidaan aloittaa keramiatyö. 
Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi joudutaan keramiaa yleensä 
värjäämään sekoittamalla siihen jauhemaisia maalivärejä. Seossuh-
teet kannattaa kirjata ylös tulevaa käyttöä silmällä pitäen. Sekoituk-
sista poltetaan koepalat värin tarkistamiseksi. Koepalat kannattaa 
merkitä ja säästää myöhempää käyttöä varten. Niistä on myös suuri 
apu värinmäärityksessä.

Ensimmäinen kerrostus:
Ienkeramia on helppo ja nopea kerrostaa hampaiden kerrostamisen 
jälkeen. Huomioitavaa: dentiini- ja ienkeramiakerrostus tehdään 
aina samaan polttoon, ei erikseen.  

Ensimmäisessä kerrostuksessa kannattaa käyttää varsin voimak-
kaita värejä. Mahdollisesti liian värikylläiset alueet on helppo peittää 
toisessa kerrostuksessa vaaleammilla väreillä.

Ienalueella olevien vaaleampien alueiden imitoimiseen voidaan 
käyttää kärkivärejä (HeraCeram OS 1, 2, 3 ja 4) ja opalisoivia te-
hostevärejä (Ot 1, 2, 5 ja 10). Fluoresoivia tehosteita en suosittele. 
Ien ei fluoresoi UV-valossa. 

Ennen polttoa on ienkeramia avattava hampaiden kohdalta 
opaakkiin saakka. Tällä estetään ienkeramian irti repeytyminen 
opaakista ja mahdollisten ilmataskujen muodostuminen. Separoi-
miseen soveltuu hyvin terävä ja ohut keramiaveitsi tai ohut mutta 
jäykkä juurikanavaneula.

Hampaan ja ikenen rajakohta eli hammaskaula on myös hyvä 
separoida ohuella juurikanavaneulalla. Tällä tavalla estetään punai-
sen ja hampaan värisen keramian sekoittuminen toisiinsa polton 
aikana.

Toinen kerrostus:
Ensimmäisen polton jälkeen tarkistetaan ienalueen väri ja tehdään 
tarvittavat muutokset toisessa kerrostuksessa.

Hampaiden vaatimien korjausten jälkeen tehdään ienalueen ker-
rostus tavoitellen jo lopullista muotoa.

Ienkaula kerrostetaan mahdollisimman lähelle haluttua ikenen 

27 Purennan tarkistus ja hionta

28 Värin tarkistus
29 Ienväri liian vaalea, yleisvaikutelma kuitenkin jo hyvä

30, 31 Valmis työ työmallilla
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muotoa. Repeytyneet kohdat täytetään huolellisesti niihin sopivalla 
ienkeramiasekoituksella.

Raakapoltto:
Työ on ehdottomasti tarkistettava suussa raakapolttovaiheessa! 
Suurin syy hammaslääkäreiden negatiiviseen suhtautumiseen ien-
keramiaa kohtaan johtuu suoraan valmiiksi tehtyjen töiden epäon-
nistuneesta estetiikasta. Väri on tarkistettava ennen kiiltopolttoa, 
jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen. 

Kiiltopoltto:
Kun työ on tarkistettu raakapolttovaiheessa, on edessä kiiltopoltto. 
Tarvittavat värin muutokset tehdään maaliväreillä. 

Ikenen pintarakenne työstetään sopivaa timantti- tai kovametal-
literää käyttämällä. Voimakkaanpunaisten alueiden väriä voidaan 
vielä vahvistaa punaisella maalivärillä. Lasitetta voidaan käyttää 
- ehkä normaalia enemmän - kiiltävän ja kostean vaikutelman ai-
kaansaamiseksi.

Pieniä muodon korjauksia voidaan vielä tehdä jäykällä, lasitejau-
heen ja korjausmassan sekoituksella. Sekoitus tehdään sekoittamalla 
lasitejauhetta GL ja korjausmassaa COR keskenään 50/50. Jauhe-
seos kostutetaan maalivärinesteellä voimakkaasti vaivaten kunnes 
lopputuloksena on jäykkä levy. Sekoitus ei saa olla nestemäinen!

Toivon, että artikkeli rohkaisee kaikkia tarttumaan lajitelmasta 
löytyvään/löytyviin ienkeramiapurkkeihin. Ienkeramian kerrostus 
on kerrostusteknisesti helppoa ja nopeaa. Vaativimmat vaiheet 
ovat värinmääritys ja oikeanväristen massojen sekoitus, mutta niitä 
ei kannata säikähtää. Onnistunut lopputulos hymyilyttää muitakin 
kuin työn tekijää.

39 Ienkeramian käyttäminen, helppoa, nopeaa ja hauskaa! 

33, 34 Valmis työ suussa

37, 38 Sivuliikkeet
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The sure-fire basis for esthetic perfection.

For the highest standards in implant-borne prosthetics, the successful CAD/CAM 
platform CARES (Computer Aided REstoration Service) has just been extended to 
include mesostructures made of zirconium oxide. State-of-the-art fabrication and 
industrial finishing guarantee excellent product quality and precision as well as 
outstanding fit and long-term stability. CARES Ceramic – the sure-fire basis for cu-
stomized, natural esthetics.

CARES Ceramic   Reliable. Simple. Versatile.
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Tällä jyrsimellä voit tehdä jopa ruuvattavat implanttisillat kaikkien 
implanttijärjestelmien päälle alhaisin materiaalikustannuksin.

 Järjestelmä sisältää: jyrsinyksikön, sintrausuunin, keramian, tuotantomateriaalin ja rahdin

25.700,00 euroa (sis.ALV 22%)
Info: +39 0474 370100
www.zirkonzahn.com
info@zirkonzahn.com

Zirkonia ilman rajoituksia
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N:o 1 1954 

Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on.juttusarja,.jossa.julkaisemme..
.Hammasteknikko-lehdessä.ilmestyneitä.
artikkeleita.50.vuoden.takaa.

toimitus

Hammasteknikkoveteraanien 
muistelmia  
T oimitus on ollut myös utelias kuule-

maan, minkälaiset olivat olosuhteet 
silloisessa Viipurissa ja ammatin-
harjoittamisessä ja tässä mielessä 
on haastattelija  kääntynyt Kaarlo 

Väänäsen puoleen.
Tapaan ovea avattaessa lyhyen, harmaa-

tukkaisen, pirteän näköisen miehen. Aluksi 
tämä 73-vuotias veteraani ikäänkuin ujos-
tellen yrittää vältellä esitettyä haastattelua. 
Ehkäpä siihen olivat syynä tekeillä olevat 
työt vai liekö syynä vaatimattomuus. Olem-
mehan oppineet hänet tuntemaan vaatimat-
tomana ja hiljaisena miehenä, joka ahkeraan 
on vuosikaudet uskollisesti ollut kokouksis-
sa läsnä ja joka voi olla hyvänä esimerkkinä 
nuoremmalle polvelle. Siinäpä sitten pääs-
tiinkin hyvään alkuun ja niin alkoi kyselyjen 
sarja, jota en kuitenkaan tässä toista. 

K. J. Väänänen on ollut alalla yli puoli-
vuosisataa, tarkemmin sanottuna 58 vuotta. 
Se on tosiaankin pitkä aika. Hän aloitti opin 
hammaslääkäri Palmroth’in luona Viipuris-
sa. Oppiaika laskettiin jo silloin tavallisesti 
4 vuodeksi. Siihen aikaan hän asui oppi-
isänsä luona ja sai siellä täyden ylläpidon ja 
kuukaudessa palkkaa kokonaista 5 mark-
kaa. Myöhemmin se nousi 10 markkaan. 
Siihen aikaan melko tuntuva raha, kun 
pennitkin olivat arvossaan. Sitten oppiajan 
päätyttyä hän jatkoi työskentelyään siksi, 
kunnes 10 vuoden kuluttua hänen oppi-
isänsä kuoli. Tämän jälkeen hän joksikin 
aikaa siirtyi Helsinkiin ja toimi mm. ham-

maslääkäri Aspelundin luona. Niihin aikoi-
hin oli maassa hyvin vähän hammastekni-
koita ja niinpä hänkin joutui työhommissa 
matkustamaan Viipurin ja Helsingin väliä. 
Vuonna 1916 hän lopullisesti jäi Viipuriin 
ja aloitti omassa laboratoriossa työn teon 
sikäläisille hammaslääkäreille, joita ei ol-
lut kuin kolme. Näin jatkui toiminta aina 
vuoteen 1940, jolloin hän sodan johdosta 
muutti Helsinkiin, jossa edelleenkin toimii.  

30 vuotta sitten oli työskentely melko 
primitiivistä verrattuna nykyaikaiseen la-
boratorioon. Tätä puolta haastattelija oli-
kin erikoisen utelias kuulemaan. Ei silloin 
vielä ollut sähkömoottoreita. Silloin piti 
olla ”ruista reisissä” ja jalkaporalla putsa-
ta työt. Proteeseja putsattaessa käytettiin 
vain käsipeliä, skaavareita, stikkeleitä, vii-
laa, hiekkapaperia ja piikkejä, kuten niitä 
kutsuttiin. Työn helpottamiseksi oli vahaus 
suoritettava mahdollisimman hyvin ja siten 
ei putsaukseen kulunut paljonkaan aikaa. 
Proteesiaineena oli siihen aikaan kautsu ja 
niin hän oli siihen kiintynyt, että vasta neljä 
vuotta sitten ruvennut käyttämään akryylia. 
Edelleen hän muistelee, kuinka hammas-
lääkärit vaihtoivat teknikoita keskenään. 
Ehkäpä olivat kyllästyneet pitkäaikaiseen 
palvelijaansa ja halusivat vaihtelua, mutta 
eivät he kovin pitkää aikaa toista pitäneet, 
kun jo halusivat entiset takaisin ja tehtiin 
vaihtokaupat. 

Tulipa mieleen vielä sekin aika, jolloin 
Dentaldepot’in laboratorio perustettiin. 

Hän oli sielläkin puolisen vuotta teknikko-
na, kunnes jälleen mieli veti Viipurin puo-
leen. Edelleen hän kertoi, miten hän joutui 
olemaan apuna hammaslääkärin vastaan-
otolla juuri silloin, kun jäljennöksiä otettiin 
ja samantien sovittamaan ne lusikalla näh-
däkseen, kelpaako jäljennös. 

Kysymyksiin kuului myöskin se, oliko 
hänelle jäänyt jotakin erikoista mieleen ku-
luneiden vuosikymmenien ajalta. Vastauk-
sena sainkin sitten kuulla surullisen tarinan 
nenästä. Eräälle naapurille oli nim. käynyt 
niin hullusti, että tappelun tohinassa oli toi-
nen puukolla sivaltanut kaveriltaan nenän 
pois, jolloin jälelle jäi perin oudon ja litteän 
näköinen naama. Eipä sitte auttanut muu, 

KAARLO  J.  VÄÄNÄNEN 
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kuin että Väänäsen täytyi »proteesikautsus-
ta» laittaa uusi nenä, jonka sitten taiteilija 
Karimo maalasi luonnollisen väriseksi. Ta-
rina ei kerro, mitenkä miekkonen työsken-
teli nenällään nuhaisena aikana, mutta se 
jääköön jokaisen arvattavaksi. 

Mutta - miltä tuntui nykyaika ? Yksinker-
tainen vastaus oli: “ Ei se paljon ole muut-
tunut. Tosin jalkapora on muuttunut sähkö-
poraksi, mutta muuten entiseen tyyliin käy 
töitten kulku. Onpa sitä tullut tehtyäkin yli 
50 vuotta. Vanhat, uskolliset hammaslääkä-
rit lähettävät yhä edelleen töitään ja vanha, 
kokenut tapa riittää aikaan saamaan hyvän 
ja tyydyttävän työn. Mitäpä sitä näin vanha-
na enää rupeaa työtapojaan muuttamaan. 
Totutussa tavassa menee työpäivä toisensa 
jälkeen melkein yhtä ketterästi kuin muuta-
ma vuosikymmen sitten, vaikka ikää onkin 
jo kunnioitettavat 73 vuotta.» 

Hammasteknikkojen oppilaskysymys on 
kautta aikojen ollut myös toimituksen kiin-
nostuksen kohteena. Tämän johdosta: kään-
nyimmekin veteraani Ernst Grönholm’in 
puoleen, koska hän on täysin selvillä op-
piIaskysymyksestä niin vuosikymmeniä 
sitten kuin nykyisinkin. Hän on uurastanut 
opetustoiminnassa monet, monet vuodet 
ja nyt hän saakin vastata kysymyksiimme 
oppilasvaiheista alkuaikoina ja haImmas-
teknikon ammatillisesta asemasta. 

Ollessani kosketuksessa eri kehitysvai-
heissa olleiden hammasteknikko-oppilaiden 
kanssa ja seuratessani heidän innokkaita 
pyrkimyksiään saavuttaa ammattipätevyys 
tulevaisuuden turvaamiseksi, olen usein si-
simmässäni tutkinut sitä pohjaa, jolle tämä 
tulevaisuus on rakennettava. Tällöin olen 
tullut siihen johtopäätökseen, että jos pe-
ruspohjasta ylipäänsä tämän asian yhtey-
dessä voidaan puhua, on se sangen heikko. 
Tällainen käsitys saattaa ensi näkemältä 
tuntua hämmästyttäväItä, mutta katsottuna 
sitä taustaa vastaan, jonka hammasteknii-
kan alkuajan olosuhteet loivat, havaitsem-
me, että varjot silloin tehdyistä virheistä ja 
laiminlyönneistä ulottuvat aina nykypäiviin 
saakka. 

Kun ensimmäiset hammaslääkärit ryhtyivät 
harjoittamaan praktiikkaa, oli hammashoito 
kokonaisuudessaan, siis potilaiden käsitte-
ly ja irtohampaiden teko, uskottu heille. 
Alussa tekikin hammaslääkäri kaiken, mitä 
alaan kuului. Määrättyinä tunteina hän otti 
potilaita vastaan ja loppuosan päivästä hän 
työskenteli laboratoriossa. Kun tällaista me-
netelmää ei käytännöllisistä syistä ajanmit-

Se ajankohta, jolloin hammashoidon pii-
rin aitaukseen saatettiin uusi tekijä, ham-
masteknikko, merkitsi muutosta toiminnan 
sisäisessä järjestyksessä, jota v. 1893 annettu 
asetus ei edellyttänyt eikä lisäystä asetukseen 
tehty. Vaikka teknikko työskentelikin ham-
maslääkärin valvonnan alaisena, joutui hän 
tekemään hammashoitoon kuuluvia töitä, 
mutta ilman toimintavaltuuksia ja pätevyys-
ehtoja. Hän oli siis villi. 

Aika kului ja hammaslääkärien lukumäärä 
kasvoi. Koska uudet tulokkaat enimmäkseen 
asettuivat kaupunkeihin, joissa aikaisemmin 
oli hammaslääkäri, ei heidän osalleen tullut 
niin paljon teknillisiä töitä, että olisi kannat-
tanut perustaa laboratorio teknikkoineen, 
vaan he sopivat laboratorion omistavan kol-
leegan kanssa, että työt suoritetaan siellä ja 
teknikolle maksetaan jonkun verran lisää 
palkkaa. Joidenkin vuosien kuluttua kylläs-
tyi laboratorion omistaja kuitenkin tällai-
seen » ruljanssiin» ja tarjosi laboratorionsa 
teknikolle ostettavaksi. Koska Iisääntynyt 
työmäärä oli vaatinut työvoiman vastaavaa 
lisäystä, muutti teknikko tilavampaan huo-
neistoon ja irtaantui tällöin hammaslääkärin 
henkilökohtaisesta valvonnasta. Työsuhde 
muuttui laboratoriopalvelukseksi. 

Nyt oli hammashoitotoiminnassa tapah-
tunut toinen radikaalinen muutos. Itsenäi-
sissä laboratorioissa joutuivat hammastek-
nikot edelleen suorittamaan lain mukaan 
hammaslääkärin ammattiin kuuluvia töitä 
ilman valtuuksia tai ammattipätevyysmää-
räyksiä. Tilanne olisi ehdottomasti vaatinut 
selventämistä lainsäädännöllistä tietä, jolloin 
olisi täsmennetty teknikon toimintavaltuu-
det ja määritelty hänen asemansa ham-
mashoidon piirissä, mutta se jäi tekemättä. 
Tämä laiminlyönti on suuressa määrässä 
aiheuttanut ne ristiriidat ja erimielisyydet, 
jotka viimeisten vuosikymmenien aikana on 
alalla vallinnut ja jarruttanut ammatin luon-
nollista kehitystä. Tosin tuli v. 1935 voimaan 
asetus, jossa hammasteknikko ensimmäisen 
ja ainoan kerran mainitaan lakipykälän yh-
teydessä, mutta se oli vanhentunut jo synty-
essään sen epäselvän sanamuodon vuoksi. 
Siinä mainittiin: »Hammaslääkäri voi käyttää 
apulaisenaan hammasteknikon tai hammas-
teknikko-oppilaan». Tällainen pykälä olisi 
ollut paikallaan 40 vuotta aikaisemmin, 
mutta julkaisuhetkenä se jäi käytännöllisesti 
katsoen kirjaimen arvoiseksi. Toiseksi sillä 
ei ole lainopillista kantavuutta. 

Olisi korkea aika, että ammatissa saatai-
siin selväpiirteinen toimintalinja, sillä kehi-
tys käy maailmassa nopein askelin eteenpäin 
ja laboratorioiden työtehoon sekä teknikoi-

taan voitu noudattaa, otti hammaslääkäri 
palvelukseensa jonkun sopivaksi katsoman-
sa nuorukaisen, jolle hän vähitellen opetti 
siihen aikaan melko yksinkertaiset laborato-
riotyöt. Opetusmenetelmä oli käytännöllis-
havainnollista laatua, ts. että oppilas seurasi 
ensin hammaslääkäri-opettajan työntekoa ja 
joutui sen jälkeen itse tekemään samanlaisia 
töitä parhaan kykynsä mukaan. Jos työ oli 
vaikealaatuinen, sai hän kahdesti »katsoa 
päälle», mutta kolmas tapaus oli jo hänen 
käsissään. Teoreettista opetusta ei annettu. 
Kun oppilas pystyi selviytymään kaikista 
töistä ilman hammaslääkärin väliintuloa, 
oli hän teknikko. Opetusajan pituudesta ei 
ollut väliä. 

Nuori hammasteknikko laskettiin taval-
laan kuin palveluskuntaan kuuluvaksi ja hä-
nen nauttimansa arvonanto riippui suuressa 
määrin siitä tavasta, miten hän pystyi talo-
udessa ja kodissa olemaan hyödyksi. Eräs 
teknikko oli työnantajapiirissä kuuluisa siitä, 
että hän pystyi tarjoilemaan pöydässä ham-
maslääkärin kutsupäivällisillä. Toisessa ta-
pauksessa päätti hammaslääkäri lyödä kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla, ja opetti keittäjät-
tärensä hammasteknikoksi. Saavutettuaan 
riittävän pätevyyden tyttö oli kuitenkin niin 
epäkiitollinen, että muutti paikkaa juuri, kun 
opettaja luuli kärpästen olevan läpsän ulot-
tuvilla. Hän oli muuten Suomen ensimmäi-
nen naisteknikko. Vielä kolmas esimerkki 
monien joukosta. Erään hammaslääkärin 
kodissa oli vanha, sisäänpainunut sohva ja 
hammaslääkäri kysyi teknikoltaan, pystyi-
sikö hän korjaamaan sen. Poika oli kätevä 
ja saattoi pian sohvan normaalikuntoon, 
mutta seurauksena oli, että hammaslääkäri 
antoi seuraavana päivänä teknikolleen käs-
kyn: "Lähde nyt tri NN:n luo ja korjaa myös 
hänenkin sohvansa!" 

Liiton kunniajäsen 
ERNST GRÖNHOLM 



16 3/�006

HAMMASLABORATORION

TOIMIHENKILÖT TU ry

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Martti Mäntymaa
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3583 
gsm 0500 37 272
e-mail martti.mantymaa@toimihenkilounioni.fi   

Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com

Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com

TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440

den suorituskykyyn asetetaan suurempia 
vaatimuksia. Uusia varusteita ja materiaalia 
voidaan ostaa, jos on varoja, mutta tietojaan 
teknikko voi rikastuttaa ainoastaan määrä-
tietoisilla ponnistuksilla. Mutta ponnistuk-
set kuluttavat voimia etenkin epämääräisten 
olosuhteiden puristuksessa. Sen takia olisi 
löydettävä keinot, jotka joskus selvittäisivät 
ilmapiirin ja takaisivat ammatinharjoittajil-
le vankan legaalisen pohjan heille annetun 
elämäntehtävän täyttämisessä. 

ARVOISAT LUKIJAT
osalle.jäsenistöä.postitetaan.kaksi.tai.jopa.kolme.lehteä./.numero.!
tämä."virhe".johtuu.siitä,.että.olette.EHt-liiton.ja/tai.Hammaslabora-
torioliiton. lisäksi.hammateknikkoseuran. jäseniä..Valitettavasti.emme.
pysty.synkronisoimaan.ko..liittojen.osoitteistoja.siten,.että.kaikki.jäsenet.
saisivat.vain.yhden.lehden./.numero.

....Toimitus

PurENNaNHoidoN
matEriaalit
Puh. 02-276 4700
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Kurssit.Ja.taPaHtumat.syKsyllä.2006
KurSSejA HAMMASLääKäreiLLe / HAMMASTeKniKoiLLe
järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com

YHden MeTALLin Suu, MeneTeLMäLLäMMe ToTeuTuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä “ONE FOR ALL” Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
Aika ja paikka: ilmoittautumisten mukaan.
Faxaa yhteystietosi  03-6122013 tai sähköposti : kari@finntitan.com ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa / Hml/Ht -työpari (sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit)
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI. 
 
iVoCLAr
Ivoclariin IPS e.max tarjoaa joukon odottamattomia, huippuluokan mahdollisuuksia. Voit valita koordinoidun järjestelmän tarjoamista 
erilaisista materiaaleista sinulle sopivimmat komponentit. Uuteen kokokeraamiseen IPS e.max -järjestelmään kuuluu
erittäin esteettisiä ja lujia materiaaleja, jotka sopivat sekä prässäys- että CAD/CAM-tekniikkaan.

Aika: e.max ceram -perus-ja masterkurssi 28.–30.9.2006
Paikka: Ivoclar ICDE koulutukeskus Solna, Ruotsi
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com

nobeLrondoTM  PoSLiinin PeruSKurSSi
Nobel Biocare lanseerasi vuonna 2004 täysin uuden keraamisen estetiikan työskentelytavan, NobelRondoTM –posliinin.
Tuote on kehitetty yhdessä Ernst Hegenbartin kanssa, joka on tehnyt yhteistyötä Nobel Biocaren kanssa useita vuosia. Tuotekehittelyn 
perusajatuksina ovat olleet ergonominen tehokkuus ja luonnolliset kerrostustekniikat, jotka ovat saaneet suurta kiitosta kurssiosallistujilta. 
NobelRondoTM-posliini on saatavana sekä Aluminiumoksidiin että Zirkoniumoksidiin, ja kurssilla Sinulla on mahdollisuus harjoitella 
kerrostamista kummankin materiaalin kanssa. 
Jos olet kiinnostunut opettelemaan nykyaikaisen kerrostamisen perusteet, tämä kurssi on juuri Sinulle. 

Paikka: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki
Aika:  Torstai 26. lokakuuta 2006 klo 9.00-16.00
Luennoitsija: Maria Tila-Eriksson, hammasteknikko
Luentokieli:  Suomi 
ohjelma: NobelRondo™ - Enter the creative circle!/ Esitys
(työkurssi) Creative Circle -kitin esittely ja käytännön harjoittelua
 Keskustelu ja kysymykset
Kurssimaksu: 165 € + alv 22 %
Ilmoittautumiset: viimeistään 19.10.2006, Miranda Pyykkö puh. 0400 289 144,
miranda.pyykko@nobelbiocare.com
www.nobelsmile.fi

iMPLAnTTiHoiToA HAMMASTeKniKoiLLe 
- Usean hampaan korvaaminen - ratkaisut Procera® Implant Bridge (PIB-sillan) ja Nobel GuideTM -menetelmän avulla
Implanttihoito koskee nykyisin kaikkia hammashoidon alalla työskenteleviä – hammaslääkäreitä, hoitajia ja hammasteknikoita ja samalla 
se on myös hoitomuoto, joka jatkuvasti kehittyy. Tästä johtuen on tärkeää kaikille hammashoitoalalla työskenteleville olla ajan tasalla ja 
päivittää tietonsa. Tämä kurssi on tarkoitettu hammasteknikoille, jotka haluavat toimittaa implanttisiltoja, joissa yhdistyy optimaalinen 
sopivuus ja estetiikka.
Procera® Implant Bridgen (PIB sillan) titaanirunko voidaan päällystää keramialla tai akryylillä. Tuote on ollut markkinoilla useita vuosia, 
mutta nykyisin tuote on valmiiksi jälkikäsitelty, niin ettei esim. hiontaa tarvitse tehdä.
Nobel Biocare esitteli vuonna 2005 vallankumouksellisen tuoteuutuuden: Nobel Guide™, joka on implanttihoidon suunnittelumenetelmä, 
jossa yhdistyy kliinisen työn optimointi ja potilasystävällisyys.

Kurssin sisältö: Luento – implanttihoito 2006
Procera® Implant Bridgen valmistaminen
Nobel Guiden™ esittely ja käytännön harjoitukset
osallistujamäärä: 15
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Kurssin tavoite: Hallita Procera® Implant Bridge -valmistustekniikka ja pystyä työskentelemään tiimissä, joka käyttää Nobel Guide™ 
-menetelmää
Aika: Torstai 9. marraskuuta klo 12.00 – 20.00 (8h)
Paikka: Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Luennoitsija: Patric Freudenthal
Luentokieli: Englanti
Hinta: 190 € + alv. 22 %
ilmoittautumiset: 2.11.2006 mennessä, Miranda Pyykkö puh. 0400 289 144 miranda.pyykko@nobelbiocare.com
www.nobelsmile.fi

STrAuMAnn CAreS – eSTeeTTinen iMPLAnTTiHoiTo
Luento johdattaa proteettisen ja teknisen suunnittelutyön kautta parhaan mahdollisen esteettisen lopputuloksen saavuttamiseen Straumann 
CARES –jatkeilla. Tärkeä osa esteettistä lopputulosta on yhteistyö hammaslääkärin ja -teknikon välillä. Luento auttaa tässä suhteessa 
yhteisen kielen löytymistä. 

ohjelmarunko: 
Yleistä esteettisistä implanttihoidoista ja potilasvalinnasta. CARES-indikaatiot ja töiden suunnittelu. 
Parhaimman esteettisen ratkaisun saavuttaminen ja siihen vaadittava suunnittelu.
Starumann CARES -jatkeiden ominaisuudet ja mahdollisuudet estetiikassa. Straumann CARES -jatkeet ja työmenetelmät.

Aika: Perjantai 3.11.2006 klo 14.00 – 18.00
Paikka: Straumann Oy:n toimitilat, Fredrikinkatu 48 A 7 krs. 00100 Helsinki. Luento on maksuton.
Luennoitsijat: Protetiikan ja purentafysiologian EHL Mikko Rantala, HT Jukka Wichmann
Lisätiedot: Straumann Oy, tuotepäällikkö Pauliina Riuttamäki, puh 0400 20 66 88, pauliina.riuttamaki@straumann.com

Aika: Perjantai 1.12.2006 klo 14.00 – 18.00
Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6 20100 Turku, Luento on maksuton.
Luennoitsijat: Protetiikan ja purentafysiologian EHL Mikko Rantala, HT Jukka Wichmann
Lisätiedot: Straumann Oy, tuotepäällikkö Pauliina Riuttamäki, puh 0400 20 66 88
pauliina.riuttamaki@straumann.com

KAiKKien HAMPAAnTeKijöiden PerinTeinen PiKKujouLu

PerjAnTAinA 17.11.2006
Alkaen klo 19.00 Scandic Hotel Continental´ssa,
Mannerheimintie 46, Helsinki
illalliskortti 45 euroa, ruokailu seisovasta pöydästä.
Tanssimusiikkia!
Pikkujouluun voi osallistua ilman ruokailua klo 21.00 jälkeen.
Tule nauttimaan hyvästä ruuasta ja mukavasta seurasta!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Anu Vakkila puh. 040-7415283
Leena Kukkonen puh. 040-5017722

nobeLrondoTM PoSLiinin KerroSTAMiSen jATKoKurSSi
Nobel Biocare lanseerasi vuonna 2004 täysin uuden keraamisen estetiikan työskentelytavan, NobelRondoTM –posliinin.
Tuote on kehitetty yhdessä Ernst Hegenbartin kanssa, joka on tehnyt yhteistyötä Nobel Biocaren kanssa useita vuosia. Tuotekehitte-
lyn perusajatuksina ovat olleet ergonominen tehokkuus ja luonnolliset kerrostustekniikat, jotka ovat saaneet suurta kiitosta kursseille 
osallistujilta. NobelRondoTM -posliini on saatavana sekä Aluminiumoksidiin että Zirkoniumoksidiin. Kurssilla Sinulla on mahdollisuus 
harjoitella kerrostamista kummankin materiaalin kanssa. 
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, jolla on kokemusta modernista posliinin kerrostamisesta ja mahdollisesti myös NobelRondosta sekä ym-
märrät muotoilun ja estetiikan merkityksen hampaiden valmistamisessa.

Aika: Perjantai 1.12.2006 klo 9-17
Paikka: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki 
Luennoitsija: Patric Freudenthal, hammasteknikko
Luentokieli: englanti

Kurssit.Ja.taPaHtumat.syKsyllä.2006
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Jos.haluat.koulutustapahtumasi.tälle.ilmaiselle.palstalle,.ota.yhteyttä:.
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi 

KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

straumann® CARES  
for your esthetic results
Straumann CARES – keraaminen jatke kannattaa valita silloin, kun estetiikka on tärkeää. 
CAD/CAM–tekniikalla valmistettu yksilöllinen jatke antaa kauniin lopputuloksen jopa silloin, 
kun huulilinja on korkealla. Keraamisen jatkeen sementtiraja saadaan huomaamattomaksi 
ikenen alle niin ettei se häiritse potilaan ulkonäköä.
Keramian ominaisuuksiin kuuluu myös läpikuultavuus, joka takaa osaltaan luonnollisen 
lopputuloksen.

Tietokoneavusteinen CAD/CAM antaa joustavuutta vaativiin tilanteisiin. Jos implantti on 
istutettu luuhun protetiikan kannalta hankalaan asentoon, se voidaan CARES–jatkeen avulla 
oikaista.  Yksilöllisyys on CARES–jatkeen tärkeä ominaisuus.

CARES keraaminen abutmentti on esteettinen ja kestävä ratkaisu. Abutmentit ovat sekä 
sementti- että ruuvikiinnitteisiä. Ruuvikiinnitteisen CARES–jatkeen päälle on mahdollista 
kerrostaa posliini suoraan ilman välikappaa.
Lisätietoja Straumann Oy:n tuotepäällikkö Pauliina Riuttamäki, puh. 0400 20 66 88 tai pauliina.
riuttamaki@straumann.com

Ohjelma: Procera® - tietokoneteknologia ja laatu (työkurssi)
Keskustelu päivän posliinimateriaalista – optinen ajattelu. Ajatuksia värinottamisesta
Kerrostamisideoita Procera® Aluminan ja Zirkonian kanssa
Esitys ja käytännön harjoittelua valituilla Base Liner 26 (Zirkonia) ja 21 (Alumina) 
Procera® Zirconia –sillan kerrostamisen esittely
Kurssimaksu: 275 € + alv. 22 %
Ilmoittautumiset: viimeistään 24.11.2006, puh. 0400 289 144/Miranda Pyykkö tai miranda.pyykko@nobelbiocare.com 
TERVETULOA MUKAAN!

odonToLoGiA 2006 HAMMASTeKniiKKAPäiVäT / SHTS
17.11.2006 PerjAnTAi
09.15 Hammastekniikkapäivän avaus / Ht Ilkka Tuominen
09.00 Proteesien merkitseminen / Eht Juha-Pekka Marjoranta  
10.00 Biomateriaaliset proteettiset Hi-tech -ratkaisut alihankintana / Eht Kari Syrjänen 
11.00 Luento jatkuu / Eht Kari Syrjänen

Lounas / näyttelyyn tutustuminen

13.00-14.15 Digikuvaus / Jörgen Gad, Ht Oslo
14.30-15.00 C-tack link -kommunikointijärjestelmä / Marcus Nilsson, Unident ab
15.00-16.00 ”Zirkonia whitout limits” -mitä nykytekniikalla voidaan toteuttaa / Ht Enrico Steger                        

 
idS – KöLn
20.3 – 24.3 2007

TAHKo / SHTS
Aika: 30.3-1.4.2007  
Tiedustelut: Minna Harmanen puh. 050 5897003
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hammaslaboratoriotuotteiden
puhelinmyyjäksi Sirkka-Liisa Pakola
koko Suomen alueelle,
toimipaikkana Oulu
puhelin 010 428 8245
sirkka-liisa.pakola@oriola.com

oriolan.hammashoidon.myyntitiimiin.on.nimitetty

NimityKsiä

hammastarvikkeiden ja hammaslaboratoriotuotteiden
myyntijohtajaksi Juha Korhonen,
puhelin 050 429 2476 ja 010 429 2476
juha.korhonen@oriola.com

hammaslaboratoriotuotteiden
tuotepäälliköksi Paavo Kallio
ja myyntialueena Varsinais-Suomi
puhelin 050 429 5856 ja 010 429 5856
paavo.kallio@oriola.com

hammaslaboratoriotuotteiden
aluepäälliköksi Reijo Heinonen
Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle
toimipaikkana Oulu
puhelin 050 429 1233 ja 010 428 810
reijo.heinonen@oriola.com

hammaslaboratoriotuotteiden
aluepäälliköksi Outi Leitto
Etelä-Suomen ja Satakunnan alueelle,
toimipaikkana Espoo
puhelin 050 429 4101 ja 010 429 4101
outi.leitto@oriola.com
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Erikoishammasteknikon.tiedotussivutErikoishammasteknikon.tiedotussivut

60.vuotta
16.08.06.....Kilpiä.Hannu.Eht.
29.11.06....laitinen.reijo.Eht.
.
65.vuotta.
13.05.06....Heikkinen.Veli.Eht
19.06.06....Vuoristo.Pentti.Eht
25.07.06....laaksonen.Juhani.Eht
25.08.06....ahrikkala.ari.Eht
03.09.06....rautiala.yrjö.Eht
20.11.06....uotila.arvo.Eht
.
70.vuotta
10.09.06....mäenpää.Kalevi.Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY 
ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ

29.10.06....mättö.raimo.Eht
04.12.06....Höglund.lauri.Eht
20.12.06....aro.Jukka.Eht
.
75.vuotta
14.08.06....Kautto.olavi.Eht
.
80.vuotta
28.12.06....lampo.matti.Eht
.
85.vuotta
01.12.06....lehtinen.yrjö.Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
olympiastadion.
a.-.rappu
00250.Helsinki
Puh..09-.1496306
Fax..09-.1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

Erikoishammasteknikkoliitto.ry.toiminnanjohtajaksi.
on.kutsuttu.1.9.2006.lähtien.
erikoishammasteknikko.tuula.mohtaschemi
Gsm...050-4366640
E-mail....ukihammas@uusikaupunki.fi

Onnea uusille erikoishammasteknikoil-

le! ��.�.�006 valmistui Kuopiossa 1� 

uutta erikoishammasteknikkoa:

Epäilys.Kalevi,.multia
Filander.Veijo,.ylämylly
Hattunen.marjut,.imatra
Heikkilä.sampo,.Kiiminki
Heiskanen.Jouni,.Hämeenlinna
Kyhyräinen.Jukka,.Helsinki
lehtiniemi.Pekka,.rovaniemi
mykkänen.antti,.Kuopio
Nenonen.timo,.Pieksämäki
onikki-räisänen.tuija,.Kyminlinna
ruppa.Jani,.Jyväskylä
räsänen.Erkki,.Kuopio
sederholm.Jari,.oulu
Valli.tea,.mikkeli
Villa.simo,.Heinola

Erikoishammasteknikkoliiton.stipendin.kurssin.
primuksena.saa.Erkki.räsänen..

JÄSENPALVELUTUOTTEET..
NUMEROSTA 
050-406 8853. 

    
MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA 
JA POSTITTAA TILAUKSET. 
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Hammaslaboratorioliiton..tiedotussivutHammaslaboratorioliiton..tiedotussivut
Hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja Anna-Liisa Tuominen osallistui 13. kesäkuuta NIOM:n järjestämään koulutustilaisuuteen Turussa, 
jossa erityisesti kerrottiin NIOM:n kehittämästä ja keväällä lanseeraamasta tuotetietopankista (produktdatabasen). Lisäksi kurssipäivän 
aikana mietittiin työryhmissä miten NIOM:n tiedotusta voitaisiin parantaa ja miten NIOM:n ja suomalaisten yhteistyötä voitaisiin kehittää 
enemmän suomalaisia palvelevaksi. NIOM:n hallitus piti myös hallituksensa kokouksen Suomessa. Hallituksessa on kaksi suomalaista, 
puheenjohtajana toimiva Robin Linden ja jäsenenä Pekka Vallittu.

NIOM on lyhennys sanoista Nordic Institute of  Dental Materials. NIOM on voittoa tuottamaton pohjoismainen instituutti, joka 
toimii pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa. NIOM on perustettu 1972. Toimintansa NIOM rahoittaa pohjoismaisilta terve-
ysviranomaisilta saamillaan avustuksilla sekä ulkopuolisella rahoituksella. Toimintansa perusajatuksena NIOM.lla on, että pohjoismaissa 
hammasalalla käytetyt biomateriaalit ja prosessit olisivat turvallisia ja että materiaalit kestäisivät mahdollisimman pitkään.

Tuotetietopankki on yhteispohjoismainen projekti, joka toimii tällä hetkellä ruotsiksi ja norjaksi. Suomen valtion lisäbudjettiin on 
varattu määräraha, jotta palvelu saataisiin myös suomeksi. Tuotetietopankista löytyy jo nyt suuri määrä eri hammasalan tuotteita, mutta 
tietopankkia päivitetään jatkuvasti uusilla tuotteilla. 

Tietopankin avulla voi tehdä hakuja ja tuloksista selviää esim. mitkä komponentit ovat yhteensopivia, minkälaisia indikaatioita voi 
esiintyä, mikä on materiaalien sisältö, mitä aineita voi lisätä, jne. Se toimii siis eräänlaisena internetpohjaisena manuaalina eri tuotteille. 

Haun voi tehdä tuotteen nimellä, tuotetyypin mukaan tai vapaalla tekstihaulla. Kahdelle ensiksi mainitulle hakutavalle on valmis esiin 
klikattava lista hakusanoista, mikä helpottaa haun tekoa. Tietopankki löytyy internet sivuilta www.dentalproduktdatabas.odont.umu.se/ , jos 
suora linkki ei toimi, niin vaihtoehtoinen polku on tässä: www.niom.no ja sieltä News ja sen alta Nordic Database for Dental Biomaterials. 

NIOM:n sivuihin kannattaa tutustua myös muuten. Jos on esimerkiksi kiinnostunut kansainvälisestä tutkimustyöstä, niin NIOM:ssa 
se on mahdollista myös hammasteknikoille.       

Hammaslaboratorioliitto osallistui 18. ja 19. elokuuta vuosittain pidettävään pohjoismaisten liittojen kokoukseen. Kokouksessa olivat 
paikalla edustajat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta sekä Islannista. Kokoukseen osallistui vierailijana myös Feppdn:n presidentti Jürgen 
Schwintenberg. 

  
Kokouksessa Suomi raportoi mm. tekemästään lobbaustyöstä lääkinnällisten laitteiden direktiivin parissa. Koska Suomi on tällä het-

kellä EU puheenjohtajamaa, on katseet muista pohjoismaista ja Feppd:stä suuntautuneet Suomeen. Suomi raportoi olleensa yhteydessä 
sosiaali- ja terveysministeriöön, kuluttajavirastoon sekä eurokansanedustajiin ja toiminut välittäjänä näiden ja Feppdn:n välillä. Työ on 
tuottanut tulosta, sillä direktiiviasia on saatu EU ministerineuvoston kokouksen agendalle ja direktiivin sanamuodosta on kysytty neu-
voa Hammaslaboratorioliitolta.  Jos direktiivi hyväksytään suunnitellussa sanamuodossa, niin se velvoittaa jäsenmaat muuttamaan omaa 
lainsäädäntöään siten, että dokumentointi muuttuisi läpinäkyväksi. Suurimman ongelman muodostaa se, että direktiiviä sovellettaisiin 
kaikkiin terveydenhuollon osa-alueisiin, jolloin dokumentoinnin läpinäkyvyyskin velvoitettaisiin koskemaan kaikkia aloja, se ei kuitenkaan 
välttämättä ole kaikilla aloilla tarkoituksenmukaista.   

Kokouksessa keskusteltiin myös arvonlisäverosta ja sen soveltamisesta tuontitöihin. Norjassa on tällä hetkellä kesken merkittävä 
oikeudenkäynti aiheeseen liittyen, Kun oikeudenkäynti on saatu päätöksen ja tuomioistuimen päätös on lainvoimainen, Hammaslabo-
ratorioliitto raportoi aiheesta lisää. 

Hammasteknisen alan koulutuksesta pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että teknikkokoulutuksen muututtua ammattikorkeakouluissa 
annettavaksi eivät valmistuneiden kädentaidot ole aiemmalla tasolla. Suomen esimerkin mukaan Norjassa aiotaan lisätä koulutukseen 
liittyvää harjoittelua. 

Kokouksessa käsiteltiin myös töiden teettämisestä halpatyövoiman maissa, kuten Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Norjassa arvioidaan 
ulkomailla teetettyjen töiden osuuden olevan noin 20 % ja Tanskassa jopa 30 %. Ruotsin hammasteknisten töiden alhaisesta hintatasosta 
johtuen ei ulkomailta tuonti ole kovin merkittävää. 

Hammaslaboratorioliitto järjestää jäsenilleen yhteisen messumatkan Kölnin IDS messuille 20.-24.3.2007. Muistathan merkitä kalenteriisi 
myös helmikuun Hammastekniikkapäivät, jotka pidetään Hämeenlinnan Aulangolla 9.-11.2.2007 viikonloppuna. Näistä tapahtumista 
lisää tulevissa jäsenkirjeissä.    
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PiKKuJoulu
PErJaNtaiNa.17.11.2006
alKaEN.Klo.19.00

scandic.Hotel.Continental´ssa
mannerheimintie.46,.Helsinki

illalliskortti.45.euroa,.ruokailu.seisovasta.pöydästä.
tanssimusiikkia.

Pikkujouluun.voi.osallistua.ilman.ruokailua.klo.21.00.jälkeen.
tule.nauttimaan.hyvästä.ruuasta.ja.mukavasta.seurasta!

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA:   
Anu Vakkila          puh. 040-7415283
Leena Kukkonen   puh. 040-5017722

HammastEKNiiKKa.2006

 
TorSTAi 16.11. 
 
Sali Koski 
09:15 - 09:45 
Purentakiskojen käyttöindikaatiot ja valmistus 
HLT, eHL Marjaana Kuttila 
 
10:15 - 10:35 
Puututaanko purentaan hiomalla? 
Voinko hoitaa TMD:ia protetiikalla? 
dos.Yrsa Le bell 
 
Sali Pohto 
09:15 - 10:00 
Keramian käyttöindikaatiot, mahdollisuudet ja   riskit 
eHL Tuure nohrström 

 
11:15 - 12:00 
Purentakuormitus ja keraamien lujuus 
Prof. Pekka Vallittu 
 
13:00 - 14:15
Estetiikka vaihtoehtoisissa hammaskeraamisissa 
ratkaisuissa 
HTM Seppo Kärkkäinen 
 
14:45 - 15:45 
Milloin keramiaa, milloin metallokeramiaa 
ehl Marjatta jokela-Hietamäki

POIMINTOja HaMMasLääKETIEdEPäIvIEN 

LUENTOTarjONNasTa:.

suomen Hammasteknikkoseura ry:n sääntö-
määräinen syyskokous perjantaina 17.11. lu-
entopäivän päätteeksi. Tarkempi aika ja paikka 
ilmoitetaan jäsenkirjeessä.
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syysluENtoPäiVät.2006
Helsingin Messukeskuksessa 17.11.2006

 PErJaNtaiN.oHJElma.17.11.2005.Klo.09.00-16.00.. PErJaNtaiN.oHJElma.17.11.2005.Klo.09.00-16.00..

09.00.HammastEKNiiKKaPäiViEN.aVaus.
.. . sHts:n.puheenjohtaja,.Ht.ilkka.tuominen
09.15.ProtEEsiEN.mErKitsEmiNEN.
. . Ehl.Juha-Pekka.marjoranta
10.00.biomatEriaalisEt.ProtEEttisEt.Hi-tECH...
. ratKaisut.aliHaNKiNtaNa
. . Eht.Kari.syrjänen.
11.00.luENto.JatKuu.......
. . Eht.Kari.syrjänen.

louNas.Ja.NäyttElyyN.tutustumiNEN

13.00.-14.15. diGiKuVaus
. . . . Ht.Jörgen.Gad,..oslo
14.30.-15.00. C-taCK.liNK.
. . . . KommuNiKoiNtiJärJEstElmä.
.. . . . marcus.Nilsson,.unident.ab
15.00.-16.00. "ZirKoNia.wHitout.limits".mitä..
. . . . . NyKytEKNiiKKa.Voi.totEut-
taa
. . . . Ht.Enrico.steger
.

Ennakkoilmoittautuminen 130 euroa 
jälki-ilmoittautuneet 160 euroa

HotElliEN.yHtEystiEdot.Ja.HuoNEHiNNat
Hammaslääketiedetapahtuman.osallistujat.voivat.varata.majoituksen.alla.olevista.hotelleista.
suomen.Hammaslääkäriseura.apollonian.sopimushintaan..mainitse.varausta.tehdessäsi.
varauskoodi..tee.varauksesi.ajoissa.päästäksesi.haluamaasi.hotelliin.
HotElli. PuH.No.. VarausKoodi.. to-la.. to-la.. . viimeinen.
. . . . . 1h.huone.. 2.h.huone. varauspäivä
sokos.Hotel.Vaakuna.. 020.1234600.. ”aPolloNia.”.. 150.e.. 184.e.. . 02.10.2006
sokos.Hotel.torni.. 020.1234600.. ”aPolloNia.”.. 167.e.. 203.e.. . 02.10.2006
Holiday.inn.Helsinki.. (09)1509.6660.. "aPolloNia.”.. 132.e.. 162.e.. . 16.10.2006
scandic.Hotel.Continental.. (09)47372210.. “suo151106.".. 101.e.. 121.e.. . 14.10.2006
radisson.sas.Plaza.. 020.1234.700.. ”aPolloNia.”.. 100.e.. 100.e.. . 16.10.2006
sokos.Hotel.Pasila.. 020.1234600.. ”aPolloNia.”... 139.e.. 172.e.. . 02.10.2006
Crowne.Plaza.. (09)2521.1002.. “aPolloNia.”... 155.e.. 180.e.. . 16.10.2006

Hotel.Kämp. . . PE-su. PE-su.
deluxe-huoneet.. (09)57611.999.. “aPolloNia.”... 165.e.. 175.e.. . 16.10.2006

Holiday.inn.Helsinki   PE-la. PE-la.
City.Centre.. (09)5425.5101.. “aPolloNia... 118.e.. 118.e.. . 16.10.2006

tarkistathan.varaamasi.hotellin.peruutusehdot.
Peruuttamattomista.varauksista.hotellit.perivät.maksun.
. .

TIEDUSTELUT:
Juha Pentikäinen puh. (0�) ��� ���0/ 
sähköposti: shts@co.inet.fi

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT:
Perjantaina 1�.11. klo �.00-1�.00
Lauantaina 1�.11. klo �.00-16.00

Luentopäiville 
ilmoittautuminen 
Luentopäiville 
ilmoittautuminen 
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Kaikkien.hampaantekijöiden.perinteinen

PiKKuJoulu
PErJaNtaiNa.17.11.2006
alKaEN.Klo.19.00
scandic.Hotel.Continental´ssa
mannerheimintie.46,.Helsinki

Illalliskortti 45 euroa, ruokailu seisovasta pöydästä.
Tanssimusiikkia.

Pikkujouluun.voi.osallistua.ilman.ruokailua.klo.21.00.jälkeen.
tule.nauttimaan.hyvästä.ruuasta.ja.mukavasta.seurasta!

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA:   
Anu Vakkila          puh. 040-7415283
Leena Kukkonen   puh. 040-5017722
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Kolme keramiaa. Yksi kerrostusmenetelmä. 
Yksi poltto-ohjelma. Täydellinen estetiikka.
Helppo, varma ja nopea, tinkimättä esteettisistä ominaisuuk-

sista. Heraeuksen ainutlaatuisella keramiaohjelmalla saavutat 

täydellisen estetiikan riippumatta käytettävästä runkomateri-

aalista. 

HeraCeram voidaan polttaa ilman hidasta jäähdytystä kaikkien 

tunnettujen korkeapolttoisten jalometalliseosten ja keramian 

polttoon soveltuvien epäjalojen seosten päälle. 

HeraCeram Press on prässäyskeramia maalaus- ja kerrostustek-

niikkaan. Kerrostukseen käytetään HeraCeram keramiaa. 

HeraCeram Zirkonia voidaan polttaa kaikkien markkinoilla ole-

vien zirkonium runkomateriaalien päälle.

HeraCeram, HeraCeram Press ja HeraCeram Zirkonia kaikilla 

sama poltto-ohjelma.

Kokeile HeraCeram keramiaa ja totea edut!

Jälleenmyyjät Suomessa: 
KAR Sjödings Oy DentalAgent Oy 

Lisätietoja HeraCeram keramiasta: 
Heraeus Kulzer partnership laboratorio, Hammaslaboratorio 

Impladent 0500 683928

22391_Ceramics_Finnisch.indd   1 29.09.2006   10:00:34 Uhr


