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^ 3 H | H P R Porsliinihampaat 
^ ^ ^ H g Etuhampaat: Univac Polychrome 

Takahiampaat: Criterion, Nuform. 
i ^ ^ ^ ^ B H NIC ja Bio-Mechanical 

J I J 5 _ _ ! _ J Valmistaja: Unlversal Dental Company USA 

S u o m e s s a : H A M M A S O Y - K a l e v a n k a t u 3 A , He l s i nk i 10 

B a y e r k i p s i t 
Moldabaster Moldano Moldaroc 

Uutuus 

Erikoisalabasterikipsi 
erityisesti Moldanoa 
varten sovellettu 
Nopeasti kovettuva 
muunnelma 
Moldabaster S 

Sininen kovakipsi 
Kolminkertainen kovuus 
verrattuna alabasterikipsiin 
Muodonpitövö, 
sileä, 
huokoseton pinta 

Kelioinen superkovakipsi 
Erikoisesti inloy- ja 
siltatekniikkaan. 

Bayer Dental 

Maahantuoja 
BERNER OY 
Et.ranta 4 
Helsinki 13 

Myynti 

Oy Dentoldepot 
ja 
Hommasväline Oy 



Yhtä hyvä 
kuin 

Biodent 
Biocron-okryylihampaita on 

saatavissa tunnetun Biodent-
vöriasteikon väreissä. 

Uusi sävytys — elävä värileikki 
proteettisesti tärkeällä kärkialueella 
Teknisesti ja esteettisesti edullinen 

konstruktio. 

Viimeisten ' ^ I f l i l fO 
tutkimusten ^ ' f f l l f ! 

mukaan • W* 
uudelleen 

muodostettu mallivalikoima. 
Varma vastustuskyky — niin 

työstössä kuin suussa esiintyviä 
rasituksia vastaan. 

kili 

B i o e r o n 
Uusi Biodeni-akryylihammas 

Pyytäkää 
Suomessa: väriskaala ja mollikartta 

ov D E N T A L D E P O T 

Tämän sanoi eräs laboratorfonomlstaja, 
kun kysyimme häneltä, mitä sanottavaa 

hänellä on BIO-STATIC-takahampaasta: 
Ensimmäiseksi asetan BIO-STATIC-värit. Esteettisesti viimeistellyt tekohampaat 
ovat minun vaativien asiakkaitteni (jo heidän potilaittensa) mielestä yhtä 
suuresta merkityksestä kuin etuhampaatkin. Etu- ja takahampaitten yhteensointu-
vuutta tarkastellaan hyvin kriittisesti. Tarkoitan, että vaatimus värien sointu-
vuudesta on oikeutettua: Tulevathan suussa hyvin usein ylä 5'set ja 6'set näky
viin. Alaproteesissa näkyy ennen kaikkea hampaitten purupinnat. 
Toiseksi minä asettaisin mallit. BIO-STATIC-tekohommas on yleisesti katsoen 
anatomisesti muotoiltu. Tämän vuoksi myös hyvä esteettinen vaikutus, josta 
puhuin värien yhteydessä. BIO-STATIC-mallien pituus jo leveys sopivat hyvin 
partiaaliprotetiikkaan. Ja tämä on tärkeätä, BIO-STATIC-mallit ovat sopivia 
yhtälailla kaikkiin purentoihin. Emme tarvitse alati mallilla tutkia mikä purenta 
on kulloinkin kysymyksessä. 
Lyhyesti jo ytimekkäästi: Kuka protetiikkoo BIO-STATIC-takahampailla tekee, 
jo perinpohjaisesti tekee, ei niistä enään irti pääse. Minun laboratoriossoni 
työskennellään ainoastaan näillä takahampailla. 

t > v c r S T A T I C 
takahammas 

U U T T A : 
Nyt myös 
posliinissa! 

1. Hammaslääkärille, joko käyttää mie
luummin posliinihammasta. 
2. Yhdistelmiin 
AL = posliinia, YL = akryyliä. 
Kuluminen on kokemusten mukaan tällöin 
huomattavasti pienempi, kun akryyli vas
taan akryyli. 
3. Valmistettaessa kokoproteeseja käyttä
mällä yksittäisiä posliini-vastahompoita 
säilytetään purentokorkeus. 
4. Osaproteeseissa ei purennonloskuo. 

Suomessa: 

BIO-STATIC-hommasrivi sivulta nähtynä 

Koksi värijärjestelmää: 
1. BIO-STATIC-Biodent 
Kaikissa Biodent väreissä. 
Akryylissä jo posliinissa. 

2. BIO-STATIC-opaali. 
Kaikissa Biodent-opaali 
väreissä. 



SAMAT MALLIT 
SAMAT VÄRIT 

SEKA POSLIINI-
EHÄ AKRYYLI-

HAMPAISSA 

AKRYYLIhampaiden huippulaatu 
yksilöllisine karakterisointeineen. 
Monivärietuhammas, joka opoli-
soi jo fluorisoi luonnon hompoon 
tovoin. Erittäin vostustuskykyinen 
liuottimio vostoon jo rokenteel-
toon homogeninen. Nämä omi-
noisuudet on hompoollo, jonko 
nimi on 

C R O S S L I N K E D ^ S O L V E N T R E S I S T A N T 

Hinnoltoon edulli
nen okryyliposki-

hommos on 
LUXOCRYL CL 

Cross Linked — 
Solvent 

Resistont 

Yksinmyyjä: 

hammastarvike oy 
Arkadiankatu 12 A 

Helsinki 10 
Puh. 49 74 77 — 49 07 40 

Työvälineet, hampaat ja asiapaperit järjestykseen omalle 

paikalleen. Sopivan kaapin löydätte meiltä. 

^ hammastarvike oy 
Arkadiankatu 12 A 

Helsinki 10 
Puh. 49 74 77 — 49 07 40 
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T O I M I T U S K U N T A 
Päätoimittaja M a u n o E l o m a a 
Os. Henrikintie 27 A 1, Helsinki 37 
puh. 455 751 
Jäsenet: E. O. Vuori jo Kauko Tiainen 

Kirjoituksia lainattaessa on 
lähde mainittava. 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO — FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y. 
HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. Puh. 447 123, postisiirto 12690 — Liiton puheenjohtaja 
Usko K o r i - K o s k i n e n , Sooristonkotu 34 Hömeenlinno, puh. 22 487. Liiton toiminnan
johtaja Mauno E l o m a a , Henrikintie 27 A 1 Helsinki 37, puh. 4 5 5 7 5 1 / 7 1 9 6 0 8 . Tavatta
vissa toimistossa maanantaisin klo 18—19. Taloudenhoitaja merkonomi Arto S a l m i n e n . 

AVUSTUSKASSA Helsinki 37, Henrikintie 27 A 1. Postisiirtotili 16787. Puheenj. Mauno 
E l o m a a . Henrikintie 27 A 1, puh. 455751 . Siht. E. O. V u o r i , Ulviiontie 23 D 46, puh. 
451 814. Avusluskassonhoit. I. W o o r o I o, Mannerheimint. 19 A 3, puh. 493 535, kot. 493 331 

r Joulun lähestyessä 
Joulu lähestyy, on tämän hetken tunnuslause ja pitää nytkin paik

kansa. Allakan päivät osoittavat sitä ja liikemaailman ympyrät ja 
niiden sisällä tapahtuva pitkän tähtäimen liikehtiminen ovat merkkinä 
joulun läheisyydestä. Varsinainen jouluaihe on siirtynyt sivuasiaksi ja 
kaupalliset pyrkimykset ovat tulleet tilalle myöskin joulun vietossa-
Tyyli, millä tavalla joulun ottaa vastaan ja viettää sitä, on onneksi 
jokaisen yksilön ratkaistavissa ja päätettävissä. Näin heti alkuun onkhi 
syytä muistaa joulun hetkiä, elää hetken sen tunnelmissa ja unohtaa 
kiireiset touhut ja rasitukset. Levon ja rauhan tunnelmissa toivotankin 
kaikille tämän lehden lukijoille parhaiten valikoitua jouluista juhlaa. 

:;-

Kun juhlat on juhlittu, on edessä jälleen arkinen päivä ja niiden 
jälkeen vuosi jo alkaakin päättymään ja edessä on uusi vuosikymmen-
luku. Mitä se tuo tullessaan on onneksi hämärän peitossa. Siitä jo 
kuitenkin tiedämme, että silloin astuu voimaan »Yrittäjien eiäkeiaki». 
Tämä koskee kaikkia yrittäjiä niin myöskin hammasteknikkoja, jotka 
harjoittavat yrittäjä-toimintaa omassa laboratoriossaan. Tähän asti 
yrittäjillä ei ole ollut minkäänlaista eläketurvaa, mutta nyt vuoden 
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alusta se on, joka ei ole siihen mennessä täyttänyt 65 vuotta. Eläke
turvan suuruus on jokaisen itsensä määrättävissä ja siitä määräytyy 
myöskin vakuutusmaksu. Näistä asioista on tässä lehdessä erillinen 
kirjoitus ja myöskin on jäsenistölle lähetetty asiaa koskevaa ainehistoa. 
Liiton hallitus on käytyjen neuvottelujen perusteella päätynyt suosit
tamaan, että eläketurvan ottajat ottaisivat vakuutuksensa Eiäkevakuu-
tusyhtiö Kalervosta, kuten lähetetyistä kiertokirjeistä selviää. 

Sisäisessä toiminnassamme merkittäviä tapahtumia on ollut mm. 
tämän vuoden osalta toisen jatkokurssin eli kahdeksannen jatkokurssin 
päättyminen ja näin tämän vuoden aikana on valmistunut yhteensä 3.3 
erikoishammasteknikkoa. On kuitenkin edelleen vielä sellaisia hammas
teknikkoja, jotka suorittavat proteettista työtä suoraan niitä tarvitse
ville. He tietävät, että se on hammasteknikkolain vastaista ja myöskin 
rangaistava teko. Näin ollen heidän pitäisi hakeutua jatkokursseille 
ja siten aloittaa laillinen ja rehellisellä pohjalla työskentelevä toiminta. 
On häpeällistä todeta, että vielä on sellaisia hammasteknikkoja, jotka 
omassa saamattomuudessaan tekevät itsestään lainrikkojia, se on hä
peäksi koko ammattikunnalle. 

Tätä lukiessa tästä vuodesta on jäljellä vain rippeet. Pyöreä vuosi
kymmen 1970 on edessä ja alkamassa. Tämä vuosiluku tietää myöskin 
sitä, että Liiton toiminnassa tulee kulumaan 45:s toiminnanvuosi. Se 
on merkittävää kulunutta aikaa, jona aikana on saatu paljon merkit
tävää aikaan. Mutta odottakaamme täyden puolivuosisadan täytty
mistä ja viettäkäämme tätä aikaa työn merkeissä. 

Vuosi on lopullaan, vanha vuosi päättymässä ja uusi alkamassa. 
Toivotankin kaikille sen johdosta parhainta ja menestyksellistä UUTTA 
VUOTTA. 

***************************************************** 
I LEHTEMME TILAAJILLE, ILMOITTAJILLE SEKÄ KAIKILLE YSTÄVILLE | 

I Onndästa Idutta Vuotta | 
**#********.****************************************** 
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E r i k o i s h a m m a s t e k n i k k o k o u l u n V I I I k u r s s i 
o n päättynyt 

Kurssilta valmistuivat seuraavat hammasteknikot: Pentti Autero, Risto 
Fagerström, Allan Heinänen, Esko Knaapi, Pertti Koivunen, Eino Kosonen, 
Taimo Marttila, Pertti Nohrström, Erkki Nurminen, Jorma Paukku, Veli 
Peteri, Pentti Säämänen ja Eero Uotinen. 

Onnea ja menestyksen toivotukset tulevalle toiminnalle. 

.-^**************************************************** 
Suomen Hammasteknikkojen Liitto — Finiands Tand-
tekniker Förbund r.y. toivottaa jöseniiieen parhainta 
jouiuiioa sekä Uudeiie Vuodeiie onnea ja menestystä. 
Tiiiönskor sino mediemmor den bästo Juigiädje sä-
väi som iycko och fromgäng för det Nya Aret. 

* 
* * * 

* * 
r A" w'X"X'wvt'"X'"X''X'"X""X""X""X'"X'"X'W"X" X X X X X X''X' 'X''X''X"X"X*'X'"X*'X* 
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Yrittäjän e läketurva 
Varatuomari Pekka Palletvuori 
(Esitelmä Suomen Hammasteknik
kojen Liiton kokouksessa 25. 10. 
1969) 

Yrit täjän eläketurvan muodos
taa vielä tänä vuonna pelkkä kan
saneläke. Mut ta jo 1. 1. 1970 lu
kien pääsevät yri t täjät eläkkeen 
suhteen tasavertaiseen asemaan 
työ- ja virkasuhteessa olevien hen
kilöiden kanssa. Silloin tulevat 
voimaan 14. 7. 1969 annetut y r i t 
täjien eläkelaki (YEL) ja maata
lousyrittäjien eläkelaki ( M Y E L ) . 
Maatalousyri t täj iä ja ammattika
lastajia koskevan M Y E L : n pi i r i in 
arvioidaan perheenjäsenineen kuu
luvan n. 500 000 henkilöä ja 
Y E L : n alaisuuteen n. 90 000 hen
kilöä. 

YEL:n mukaan yrit täjäkäsite 
on paljon laajempi kuin mihin nor
maalin kielenkäytön mukaan on 
totuttu. Jokainen käsit tää, että 
erilaisten liikkeiden omistajat ku
ten kauppiaat, yaatturit, parturit, 
kellosepät, hammasteknikot jne. 
oyat yrittäjiä, mutta Y E L : n mu
kaan mm. kirjailijat ja taiteilijat
kin rinnastetaan yrittäjiin. Y r i t 
täjien eläkelain pi i r i in kuuluu jo
kainen Suomessa asuya 18 yaan ei 
65 yuotta t äy t t äny t henkilö, joka 
tekee ansiotyötä olematta työsuh
teessa tai yirkasuhteessa tai muus
sa julkisoikeudellisessa toimisuh
teessa. Lain pi i r i in kuuiuyat myös 
yrittäjien perheenjäsenet, jotka 
paikatta osaiiistuyat yrityksessä 
tehtäyään työhön. Jos yri t täjä 
maksaa paikkaa perheenjäsenil
leen yähintään 250 mk/kk, tämä 

on kuitenkin työsuhteessa ja kuu
luu työntekijäin eläkelain p i i r i in . 

Jo mainittujen ikärajoitusten l i 
säksi Y E L ei koske neljää kuu
kautta lyhyempiä yrittäjäjaksoja. 
Lain pi i r i in kuuluminen edellyt
tää, että yrit täjä itse työskentelee 
yrityksessä. Siten ei esim. osake
yhtiön osakkeenomistaja, joka ei 
työskentele yhtiössä, kuulu Y L L : n 
p i i r i in . Pelkkä jäsenyys yht iön 
johtokunnassa tai muut sen kaltai
set iuot tamustehtäyät eiyät tee 
henkilöä YLL:ssa tarkoitetuksi 
yrittäjäksi. Ennen yuoden 1970 
alkua 65 vuotta täyt täneet tai työ-
kyyyt tömiksi tulleet yr i t tä jät ei
yät myöskään pääse yakuutuksen 
pi i r i in . Eläkkeen ja maksujen pe
rusteena on yrit täjän työtulo. T y ö 
tulo on se paikka, joka kohtuudel
la olisi maksettaya, jos yr i t tä jän 
työtä suorittamaan olisi paikatta-
yayastaavan ammattitaidon omaa-
ya henkilö, tai se koryaus, jonka 
yoidaan katsoa keskimäärin yas-
taayan hänen työtään . Tvötuionsa 
yrittäjä aryioi itse, mutta lain mu
kaan eläkelaitoksen on se yahyis-
tettaya. Vuotuista työtuloa ei ku i 
tenkaan yoida yahyistaa 50 000 
markkaa suuremmaksi. Alarajaksi 
yuonna 1970 yahvistettanee 3 000 
markkaa. Yri t tä jän työtulo ei 
yleensä ole sama kuin yrityksen 
tai ammatinharjoittaman kirjanpi
don mukainen tuotto tai yri t täjän 
verotettava vuositulo. E läke turva
keskus on julkaissut työtulon ar
vioimisen helpottamiseksi yr i t tä jä
järjestöjen suosituksiin perustu
van »Yrittäjän työtulon arvioimis
perusteet» nimisen vihkosen. Si i
nä mainitut suositukset ovat k u i -
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tenkin keskimääräissuosituksia. 
Yri t tä jän yksiiöiiiset olosuhteet 
yoivat aiheuttaa huomattayiakin 
poikkeuksia suuntaan tai toiseen. 
Jos poikkeama on kuitenkin alan 
muiden yrittäjien työtulosta huo
mattavan suuri eikä hakemuksesta 
ilmene tähän selitystä, tulee eläke
laitos hankkimaan yrit täjältä iisä-
seivityksiä ennen työtulon vahvis-
tamista. Ellei yrit täjä muutoin voi 
arvioida työtuioaan, voidaan pe
rusteena käyt tää verotettavaa tu
loa. 

Vahvistettua työtuloa voidaan 
yri t täjän hakemuksesta tarkistaa, 
mutta ei takautuvasti. Työtu lo 
sidotaan palkkaindeksiin kuten 
myös eläkkeet. Kun eläkkeen suu
ruus on väli t tömästi riippuvainen 
yri t täjän valitsemasta työtulosta, 
on tärkeätä, ettei tämä jäisi liian 
alhaiseksi. Tilapäiset muutokset 
yri t täjän ja hänen yrityksensä to
dellisissa vuosituioksissa eivät saisi 
aiheuttaa muutosta työtuloon, jok
si on pyr i t t ävä määri t te lemään 
yri t täjän saama jatkuva työtulo. 

Työtulon lisäksi myös yri t täjä-
näoioaika ja ikä vaikuttavat eläk
keiden suuruuteen. Eläke karttuu 
kuitakin yri t täjävuodelta yhden 
prosentin vuodessa 1. 1. 1970 läh
tien. Takautuvaa aikaa ei YEL:n 
mukaan oteta huomioon. Jos joku 
on yri t tä jänä ensi vuoden alusta 
lähtien esim. 5 vuotta, on hänen 
eläkkeensä 5 "/o, jos hän on yr i t tä
jänä 37 yuotta, on hänen eläkkeen
sä 37 "/o vahvistetusta työtulosta. 
Kun takautuvaa aikaa ei oteta 
lainkaan huomioon, jäisi vanhem
pien ikä luokkien .e läketurva liian 
pieneksi, ellei asiaa olisi laissa toi

sin järjestetty. Vuosina 1905— 
1926 syntyneille taataankin 22 "/o 
vuotuisesta työtulostaan vähim
mäiseläkkeenä, mikäli toiminta 
yri t täjänä on 1. 1. 1970 alkaen jat
kunut e läketapahtumaan saakka. 
Työtu lona otetaan kuitenkin täl
löin huomioon enintään 20000 
markkaa vuodessa. Siten esim. 
1905 syntyneen yri t täjän täyttäes
sä vuonna 1970 eläkeiän, saa hän 
eläkkeenä 4 400 markkaa vuodes
sa. Työtulon ylittäessä 20 000 
markkaa eläke karttuu yl i t täväl tä 
osalta yhden prosentin jokaista 
eläkkeeseen oikeuttavaa vuotta 
kohden. 

Eläke-edut ovat samat kuin 
TEL:ssa, vanhuuseläke 65 vuoden 
iässä, työkyvyt tömyys- ja perhe-
eläke. Vanhuuseläkettä yrit täjä 
saa vaikka jatkaisikin eläkeiän 
täy te t tyään yritystoimintaansa. 
Työkyyyt tömyyseiäkkeen saamis
ehdot ovat TEL:n mukaiset. Työ
kyvy t tömyyden täy tyy siten lää
kärintodistuksen mukaan yoida 
olettaa kestävän yähintään vuo
den. Perhe-eläkettä suoritetaan 1. 
1. 1970 tai myöhemmin kuolleen 
yrit täjän naispuoiiseiie leskelle ja 
alle 18-yuotiaiiie lapsille. Edelly
tetään mm., että leski on solmi
nut avioliiton ennen kuin edunjät
täjä on t äy t t äny t 65 yuotta ja et tä 
ieskeiie on jäänyt perhe-eläkkee
seen oikeuttava lapsi tai leski on 
täy t t äny t 40 yuotta ja ollut avio
liitossa yähin tään 3 vuotta. Sekä 
mies- että naispuolisen yri t täjän 
lapsi saa perhe-eläkettä, jos lapsi 
edunjättäjän kuollessa on alle 18-
vuotias. 

Yrit täjä kustantaa itse eiäketur-
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vansa. Vakuutusmaksu on nyt n. 
5 */o työtulosta. Maksu kohoaa 
1970-iuyuiia vähiteiien n. 7 "/o-.nn. 
Sen jälkeen kun vakuutusmaksut 
ja korot eivät enää riitä eläkeme
noihin, valtio suorittaa puuttuvan 
osan niistä. Maksut voidaan suo
rittaa yrit täjän vaiinnan mukaan 
kerran, kahdesti tai neljästi vuo
dessa. Maksut tulee suorittaa kä
teisellä. TEL:n mukaista oikeutta 
maksaa maksut veikakirjoliia tai 
lainata kertynyt rahasto-osuus ei 
yrittäjillä maksujen keskimääräi
sen pienuuden vuoksi ole. 

Verotuksessa yri t täjän suoritta
ma vakuutusmaksu on vähennys-
keipoinen hänen henkilökohtaises
sa verotuksessaan 12 "/o:iin saakka 
ansiotulosta. Kun yri t täjäeiäkeva-
kuutus on yri t täjäkohtainen eikä 
yrityskohtainen, vakuutusmaksu ei 
nykyisen tulkinnan mukaan ole 
vähennyskeipoinen yrityksen ve
rotuksessa. Eläkkeet ovat veron
alaista tuloa. 

Yrit täjä voi järjestää eläketur
vansa 1. 11. 1969 lukien vuoden 
1970 loppuun mennessä. H ä n voi 
merkitä yakuutuksen joko eläke
vakuutusyhtiöstä tai liittyä johon
kin ehkä perustettavaan eläkekas
saan. Eläkevakuutus on käy tän
nöllisintä ottaa samasta vakuutus
yhtiöstä, jossa yrit täjällä jo on 
TEL-vakuutus. 

Eiäketuryakeskus voi hakemuk
sesta määräajaksi vapauttaa y r i t 
täjän yakuuttamisveiyoiiisuudesta, 
jos hänen oma ja myös perheensä 
eläketurva on ilman YEL: ia r i i t 
tävä. Tällä tarkoitetaan vähin tään 
250 markan kuukausieläkettä ja 
lisäksi, että yri t täjätulo on enin

tään neljännes sellaisesta työ- ja 
virkapaikasta, joka oikeuttaa la
kisääteiseen eläkkeeseen. 

Yrit täjällä on mahdollisuus saa
da itselleen ja perheelleen Y E L : n 
vähimmäisetuja parempi eläketur
va vapaaehtoisen lisävakuutuksen 
avulla. Lisävakuutus voi sisältää 
esim. eläkeiän aientamisen, eläke
prosentin korottamisen tms. paran
nuksia. Myös lisäeläke on täysin 
palkkaindeksiin sidottu. Lisäeläke
vakuutuksen maksut ovat yhdessä 
lakisääteisten kanssa yri t täjän ve
rotuksessa vähennyskelpoisia edel
lä mainittuun 12 "/onin saakka an
siotulosta. 

HAMMASTEKNIKKO, 
tai alan hallitseva saa paikan hel
mikuussa 1970 lähtien. 
Vasf. Hammasteknikko Pentti Au
tero, K o r i o o. Keskuskatu 64. 

Puh. 911-30 205 

OLETKO HUOMIOINUT, 
että Liitolla on sairausavustuskassa. 
Sairaus tulee yllättäen jo se vaatii 
paljon taloudellisia uhrauksia. Kas
san jäsenyys on apuna ja se osal
taan vähentää sairauden viemiä 
voroja, saathan sieltä sairauspäi
viltä korvausta. 

"HAMMASTEKNIKKO"- lehden 
seuraava numero Ilmestyy 
m a a l i s k u u n p u o l e s s a 
v ä l i s s ä . Tähän numeroon 
aiottu aineisto pitää olio toi
mituksessa h e l m i k u u n 15 
p : ä ä n m e n n e s s ä . 

T o i m i t u s 
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HEDENT BIODENT 
menetelmä 

Uusi käänteentekevä tyämenetelmä kruunu- ja silta-akryylille. 

Tämä hydraulispneumaattinen kuumapolymerisointi on 

akryylipuolella yhtä suuri edistysaskel kuin oli a ikanaan 

(De-Trey 1949) vookumpoltto keramiikassa. 

HEDENT/BIODENT-menetelmä säästää laboratoriolle paljon 

oikoo, tyätö jo rationalisoi koko K + B-teknilkon. 

Akryyli töpätään somalla 

menetelmällä kuin kera

miikassa ts. vopoakäti-

sesti. 

Polymerisointi tapahtuu 

Ilmon kyvettiä HEDENT-

kojeesso 7 otu paineella 

110° C lämmössä 7 min. 

Muoto, värit jo fysikaali

set ominaisuudet tulevat 

esille erittäin edullisesti. 

rt 
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E r ä s o p i n t o m a t k a 
T u k h o l m a a n 

Alkukesän puolella tu l i Suomen 
Hammasteknikkojen Liitolle kutsu 
Ruotsin Sairaaiahammasteknikko-
iiiton (SSTF) järjestämään kurs
siin »proteettisistä siteistä ieuka-
murtumatapauksissa». Kurssit p i 
dettiin Solnassa Tukholman uiko-
puoieiia elokuun 25—26. ja ne kä
sitt ivät luentoja ja maiiidemo-
straatioita aiheesta hammas-, leu
ka- ja kasvualueiden vammoissa 
käytet tävien siteiden käsittely ja 
valmistus. 

Osastohammasiääkäri Kur t H i i -
ierström Karoiinska Institutetin 
hammaslääketieteen tiedekunnasta 
toimi kurssin pitäjänä ja »oppilas
määrä» oli käytännöllisistä syistä 
rajoitettu 40:neen. 

Alkusanoissaan SSTF:n puheen
johtaja Stig Gunnarsson lausui eri
tyisesti ulkomaiset osanottajat ter-
vetuiieiksi ja toivoi että kaikki sai
sivat kursseista jotakin i r t i . 

Sairaaiahammasteknikot ovat 
toimineet läänien keskussairaalois
sa meikein 20 vuotta, mutta SSTF 
perustettiin vasta pari vuotta sit
ten. Töistä, jotka he sairaaloissa 
joutuvat tekemään, on n. 50 "/o 
ievyproteesitöitä, n. 20 */o kuita-
töitä ja loput posiiinitöitä, oiko-
miskojeita, ieukamurtumasiteitä 
y.m. 

Traumavauriot hammas-ieuka-
kasvoaiueeiia voivat olla hyvin 
erilaisia ja vaikutusasteeitaan ham
paiden kuspivaurioista laajoihin 
leuka- ja kasvoiuustoa käsittäviin 
ruhjevammoihin suurine pehmeä-
kudosmenetyksineen. Sekä toimin-
naiiiseita että esteettiseltä ja siten 

myös sosiaaliselta näkökannai ta 
katsottuna on erittäin tärkeää, et
tä he, jotka ovat erikoistuneet ky
seessä oleviin vammoihin, myös 
hoitavat niitä. 

Mitä pehmeäkudosvaurioihin 
tulee, pitäisi plastiikkakirurgin 
hoitaa niitä niin, että arvet jäävät 
mahdollisimman vähän rumenta
viksi. Kun on kyseessä laajoja ko-
vakudosvaurioita, muodostavat 
plastiikkakirurgi ja leukakirurgi 
muiden lääkärien kanssa työsken-
te iyryhmän. Tähän ryhmään kuu
luu hammasteknikko erittäin tär
keänä osana. Tämä ryhmä muo
dostaa »ieukakeskuksen». 

Leukaproteetikot, ieukaortope-
dit, hammaskirurgit ja pedodon-
tistit tarvitsevat avukseen tekni
koita, joilla on tietoutta ja tot tu
musta ieukamurtumatapauksien 
äkinnäishoidon ja entisöimiseen 
tarvittavien kojeiden valmistami
sessa. Teknikoita varten ei ole ole
massa mitään erikoiskoulutusta 
tällä alalla, mutta hyväl lä perus
koulutuksella ja r i i t tävällä t yö 
määräl lä yoidaan päästä hyvi in 
tuloksiin. Perusedellytyksenä tä
hän on läheinen ja luottamuksel
linen yhteistyö. Tämä merkitsee 
sitä, että teknikolla täy tyy olla t i 
laisuus nähdä potilas ja ottaa osaa 
suunnit telutyöhön, jos ei ei ole ky 
symyksessä pelkkiä rutiinitapauk-
sia. Usein vaikeat olosuhteet, jois
sa jäljennösten otto ja kojeiden 
paikalleenasettaminen tapahtuvat, 
seiventäyät teknikolle ne konstruk
tioiden muuttumiset, joita on teh
tävä ja mikä on yhtä tärkeää, hä
nelle on helpompi tehdä ehdotuk
sia ja parannuksia. 
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Riippuen murtumien sijainnista 
ne voidaan jakaa kolmeen ryh
mään: kasvojen ylä-, keski- ja ala-
kolmanneksessa oleviin murtumiin. 
Yiäkolmanneksen muodostaa ohi-
moiuun ja nenäiuun sauman yiä-
puoieiia olevan alueen. Vahingot 
tällä alueella johtavat harvoin 
ieukaproteettisiin toimenpiteisiin, 
mutta joskus tehdään iuitakorvaa-
via akryyl i - tai tantaiiievyjä. 

Keskikoimanneksen muodosta
vat nenäiuut, poskiiuut ja yiä-
ieuaniuut. N ä m ä luut ovat suh
teellisen huokoisia ja keveitä, jo
ten murtumapinnat tällä alueella 
tulevat piikkiiaatuisiksi. Nä in 
osat sitovat toisiaan ja niitten 
asentojen löytäminen ja l i ikkumat
tomaksi tekeminen on usein mah
dollista ilman monimutkaisempaa 
kojeistoa. Luuiuonteen ja voimak
kaan verenvuodon takia tämän 
alueen murtumat paranevat no
peasti. 

Alaleuka muodostuu raskaasta, 
tiiviimmästä luusta, joten murtu
mapinnat jäävät tasaisiksi ja pa
raneminen tapahtuu hitaasti (6—8 
viikkoa). Alaleuan murtumien 
osiin vaikuttavat myös lihakset ja 
tästä syystä kojeistojen täy tyy olla 
tukevia. Osat ovat tässä siirrettä
vissä pi temmän ajan murtuman ta-
pahtumahetkestä . 

Murtumien syyt ovat monet, ta-
vaiiisimmat ovat kuitenkin onnet
tomuudet, etenkin liikenneonnet
tomuudet ja tappelut. Henki löva
hingoista liikenneonnettomuuksissa 
on n. 80 Vo päätä koskevia. Ur
heiluharrastuksesta johtuvia mur
tumia on vähemmän kuin luullaan 
ja ne rajoittuvat usein hammas-

vaurioihin. N i i n kutsutussa koske-
tusurheiiussa (esim. jääkiekossa) 
vahingot kohdistuvat meikein 
poikkeuksetta yläetuhampaisiin. 

Aineet siteiden ja kojeiden val
mistamiseen ovat laboratorioissa 
yleisesti esiintyviä. Koska murtu-
mahoidossa on kysymys verrattain 
lyhyestä käyttöajasta, ei käyte tä 
kultaa, eikä kromi-kobolttia. A l u 
miini , hopeatanko, hopeavaiu ja 
ruostumaton teräsianka ovat ta-
vaiiisimmat aineet. »Painekatti ia-
tekniikka» on lisännyt kyimäpoiy-
merisaattien käyt tömahdoii isuuk-
sia. 

Periaatteessa siteiden tulisi t äy t 
tää seuraavat vaatimukset: 
— Side on oltava toiminnallisesti 

oikein suunniteltu, tukeva ja 
helppokäyttöinen. 

— Sen on oltava mahdollisimman 
»mukava» pitää suussa eikä 
saisi vaikeuttaa syömistä. 

— Potilaalla pitäisi olla mahdol
lisuus itse puhdistaa sitä ja sen 
pitäisi olla mahdollisimman 
vähän esteettisesti häiritsevä. 

— On eduksi, jos se on halpa ja 
nopeasti vaimistettavissa. Tä
mä koskee erityisesti akuutti-
siteitä. 

Hampaiden lukumäärä ratkai
see yleensä minkälainen sidetyyppi 
tapaukseen parhaiten soveltuu. 
Kun luut helposti pysyvät oikeis
sa asennoissaan ja okkiuusio on hy
vä, hampaat voidaan sitoa yhteen 
murtuman molemmin puolin yk
sinkertaisella slimukkasiteeiiä (ey-
ietwire). Jos luut ovat siirtyneet 
paljon, jos lihaksisto vaikuttaa 
epäedullisesti tai jos hampaat ovat 
löysät on syytä käyt tää vaiettuja 
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kiskoja tai taivutettuja kaaria ja 
joskus suun uikopuoieiia ankkuroi
tuja siteitä. Eräs menetelmä, joka 
antibioottien ansiosta on yleisty
nyt, on osteosuturi. Luiden läpi 
poratuista kanavista pujotetaan i i -
gatuuriiankoja ja osat ommellaan 
yhteen ja itse siteeseen kohdistuva 
rasitus on pienempi. Paraneminen 
tapahtuu nopeammin, mutta mene
telmä edellyttää narkoosia ja 
sairaalahoitoa. Hampaattomassa 
suussa yoidaan vastaavaiia tavalla 
porata kanavia luiden läpi ja iiga-
tuuriiangaiia sitoa ievyproteesit 
leukoihin ki inni . Proteeseihin teh
dään hakoja, joiden avulla ne si
dotaan yhteen ja täten osat ovat 
liikkumatta oikeissa asennoissaan. 
Proteesissa on oltava tarpeeksi 
suuri syöntiaukko, joka, jos potilas 
vaatii, voidaan peittää irroitetta-
vaiia hammasrivii iä. 

Sidetyypelstä ovat vaietut ho-
peakiskot (cap spiints) kaikkein 
käyt tökelpois immat ja niitä voi
daan muuttaa ja yhdistää muihin 
rakennelmiin lähes rajattomasti. 
Kiskot pei t tävät hampaat murtu
man molemmin puolin ja niihin 
juotetaan matriisiosia, joihin pat-
riisiosa kiinnitetään sementoimisen 
jälkeen. Kiskoihin voidaan myös 
juottaa varsia extraoraaiista ank
kurointia varten tai hakoja leuko
jen välistä ankkurointia varten. 
Hopeakiskot ovat kuitenkin mui
hin siteisiin verrattuna kalli i ta. 

Leukamurtumasiteiden suunnit
telussa ja valmistuksessa on syytä 
pitää mielessä, että vaikeasti louk
kaantuneet henkilöt joutuvat käy t 
tämään niitä useiden viikkojen 
ajan ilman korjausmahdollisuuksia 

K ä v i m m e 
' L e n i n g r a d i s s a 

Yhdestoista lokakuuta lähti 50 :n 
henkilön ryhmä iinja-autoiia kohti 
Leningradia tutustuakseen itse 
kaupunkiin sekä sikäläisiin ham-
maskiinikoihin ja laboratorioihin. 

Helsingistä lähdön jälkeen tu l i 
mukaan osa matkan varrelta ja 
viimeiset Vaalimaan raja-asemai
ta. Siten mukana oli osanottajia 
eri puolilta maatamme ja voikin 
sanoa, että joka taho oh edustet
tuna. Vaalimaalta lähdön jälkeen 
oli ensimmäisenä kohteena Vi ipur i , 
jonka asemalle pysähdyimme pitä
mää ruokailutaukoa ja luomaan 
pikaisen silmäyksen itse kaupun
ki in . Entisiä viipurilaisia kiinnos
tivat entiset asuinsijat, joita he 
myöskin poikkesivat katsomaan ja 
tietenkin muistelivat menneitä ai
koja. Viipurissa l i i t t y i matkaam
me 2 opasta, jotka hoitivat käyn
tikohteet ja selostukset erit täin an
siokkaasti. Katsomista olisi ollut 
tavattoman paljon, joten näin ly 
hyeen aikaan sisältyi vain kaikkein 
merki t täv immät nähtävyyskoh-
teet, joista mainittakoon vain tär
keimmät Talvipalatsi, Iisakin 
ki rkko ja Metro, jossa ajelimme 

ja m.m. tästä syystä side on oltava 
»loppuun saakka ajateltu» eikä sen 
varsinainen tehtävä saa jäädä tois
arvoiseksi seikaksi liian monimut
kaisen konstruktion takia. 

Parhaat kiitokseni Lii tolle siitä, 
että sain osallistua yiiäoievaiie 
kurssille ja tässä ol i lyhykäisesti 
päkohda t selostettuna. 

Lasse Riska 
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40 minuuttia. Päätarkoi tuksena 
oii kuitenkin tutustuminen paikai-
iisiin hammaskiinikoihin ja iabora-
torioihin, joihin meiiie oii järjes
tetty käyntimahdoiiisuus. Aiiekir-
joittanut kuuiui siihen ryhmään, 
joka kävi Leningradin ensimmäi-
seiiä ja suurimmaiia hammaskii-
nikaiia. Tämän klinikan esimies 
ot t i meidät erit täin ystäyäiiisesti 
vastaan ja johdatti meidät luento
saliin, jossa hän selosti klinikan 
toimintaa ja vastasi tehtyihin lu
kuisiin kysymyksiin. Tällöin sel
visi, että 1000 asukasta kohden on 
6 hammaslääkär iä ja näissä k l i n i 
koissa työskentelee 86 "/o hammas-
iääkääreistä ja päivit täinen poti
lasmäärä on n. 750. Lapsipotilai
ta varten on erikseen 32 hammas-
klinikkaa. Selvisi myöskin, et tä 
cariesta on 96 Vo Leningradin 
asukkaista, joka johtuu osaksi sii
tä, että aurinkoa saa hyvin vähän. 
Caries on aiheuttanut sen, että 
fluoria on alettu lisäämään juo
maveteen 0,9 mgr litraa kohti 
hammasmädän lisääntymisen estä
miseksi. Proteesihoitoa annetaan 
tavattoman paljon ja vaikka muu 
hoito onkin ilmainen, joutuu pro
teeseista maksamaan 7 rupiaa kap
paleelta ja on ne uusittava koimen 
yuoden kuluttua. 

Leningradissa on 780 hammas
teknikkoa. Yhtä hammaslääkäriä 
kohden on 2 hammasteknikkoa. 
Opiskelu hammasteknikoksi kes
tää keskikoulun suorituksen jäl
keen 2 yuotta. Naisia hammas
teknikoista on 53 "/o ja keskiarvo-
paikka on 100—120 rupiaa kuu
kaudessa. Pääteknikkona on mies 
ja hänen paikkansa on suurempi 

kuin klinikan esimiesprofessorin. 

Potiiaskäsitteiyn hoitaa ensisi
jassa hammaslääkäri ja tarvittaes
sa sekä vaikeissa tapauksissa ta
pauksissa hoitaa esim. jäijennök-
senoton hammasteknikko ja tä
män totesi niin klinikan esimies 
kuin myöskin yiihammasteknikko. 

Potilaille valmistetaan kruunu
ja, siltoja ja irtoproteeseja ja kes
tää teknillinen vaimistustyö vähin
täin 3 viikkoa. Suurimmaksi osak
si käyte tään akryyiihampaita, joi
ta valmistetaan Harkovissa ja on 
niitä valmistettu y:sta 1928 lähtien. 
Myöskin valmistetaan teräsrun
koisia proteeseja, jotka valmiste
taan laboratoriossa massaan lait
toon asti ja varsinaista teräsvaiua 
varten työt lähetetään suurina 
ryhminä Harkovin terästehtaalle 
valua varten. 

Työskentelytapa on täysin eri 
luokkaa kuin mihin me olemme 
tottuneet. Artikuiaattoreista tosin 
tiedettiin minkälainen on Gysi, 
mutta missään sitä ei näkynyt yh
tä vähän kuin muitakaan artiku-
iaattori tyyppejä. Tavallinen ns. 
iankaoguiaattori oii hallitsevana 
ja se vaikutt i kovin epävarmal ta . 
Kruunut valmistettiin hylsyistä, 
jotka pakotettiin vasaralla ly i jy -
pahkan päällä, anatoomisuudesta 
ei ollut merkkiäkään. Tul i väkisin 
mieleen ajatus, et tä opetuskenttää 
olisi paljonkin. Lhkäpä tämä al
keellisuus johtuu siitäkin, että k l i 
nikka — laboratorio oii Leningra
din vanhin ja työskentelyolosuh
teet sen mukaiset. Työmäärä oii 
tavattoman suuri ja sitä osoittaa 
sekin, että kun potilas tulee alku
tarkastukseen, niin sen jälkeen po-
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tilaan suussa suoritetaan kaikki 
toimenpiteet mitä tarvitaan, en
nenkuin potilas päästetään »va
paaksi». Ka ikk i hoitotoimenpiteet 
ovat ilmaisia lukuunottamatta tek
nillisiä suorituksia, joista peri tään 
melko mitätön maksu. Koimen 
yuoden kuluttua tapahtuu sitten 
uusi tarkastus ja proteesien uusi
minen. 

Laboratoriotyöskentelyssä k i in 
n i t t i erikoista huomiota vibraatto-
r i , jolla suoritettiin jäljennöksien 
valu. 7 jäljennöstä asetettiin auk
koihin ja vibraattorin käydessä 
kaadettiin vaiukipsi maiieiiie ja 
niin asia oii selvä ja mailin muoto 
valmista ilman veistämistä. Vipua 
painamalla irroitetti in kipsimallit 
koloistaan. N ä i n valmiita maileja 
tu l i kymmenit tä in jatkokäsit telyyn 
ja uusia jäljennöksiä oii edelleen 
kymmeni t tä in odottamassa vuo
roaan. 

Matka oii joka suhteessa antoi
sa ja eri t täin mielenkiintoinen. 
Olihan alamme tiedot sieltäpäin 
kovin niukat ja kovasti kiinnosti 
työskentely sielläkin päin. 

Lnsi kevätpuolella on hyviä 
mahdollisuuksia päästä tutustu-
•maan Moskovassa tapahtuvaan 
toimintaan ja työskentelyyn. Sitä 
me jäämmekin odottamaan ja sii
hen tähtäämme. Kiitokset muka
na olijoille reippaasta ja mieiiyt-
tävästä yhteishengestä ja toveruu
desta. M. Elomaa 

HUOMIOITAVA 

Oletko muistanut suorittaa jäsenmak
susi. Sinulle lähetetty jäsenmaksukortti 
on voinut unohtua laatikkoosi ja jäädä 
sinne. Ota se sieltä ja suorita maksuvel
vollisuutesi ensitilassa. 

Ensimmäisiä k o k e m u k 
s i a u u d e n m o n i 

p u o l i s e n a p u m a t e r i -
a a i i n käytöstä 

Hammasteknikkomestari 
W. Pickströer, 

Bochum 

Rationaiisointitoimenpiteet ham
maslaboratoriossa kuuluvat nyky
aikaan. N ä m ä saavutetaan: 

1. Pienentämällä käsi työamma
tissa aina esiintyvien eri työvai
heiden väiiiiä olevien »tyhjäkäyn-
tiaikojen» supistaminen mahdolli
simman vähiin. Tämä on mahdol
lista taitavan organisoinnin kautta. 

2. Tutkimalla vanhentuneita ja 
aikaavieviä työmenetelmiä sekä 
niiden korvaaminen uusilla mene-
teimiiiä ja parannetuilla mate
riaaleilla. 

Lräs tällaisia aikaavieviä työ
vaiheita hammaslaboratoriossa on 
proteesien viimeistely. On jo 
kauan kaivattu sellaista eristysai-
netta, joka tekisi viimeistelytyön 
etenkin papiiia-aiueeiia mahdolli
simman helpoksi, jopa kokonaan 
tarpeettomaksi. 

Nykyis in , jolloin käyte tään 
usein akryyiiham^paita, tämä työ
vaihe on entistäkin hankalampi, 
koska hampaiden kervikaaii ja 
approksimaaiiplnnat saattavat hel
posti viimeistelyn yhteydessä v i 
oittua menettäen mailinsa ja luon
nollisen ulkonäkönsä. Olemme la
boratoriossamme todenneet siii-
koonieristysaineiden paremmuu
den verrattuna tähänastisiin aigi-
naatti eristysaineisiin. Viimeistely 
jää huomattavasti vähemmäksi . 

23 



Edellytyksenä on tietenkin erit
täin huolellinen ia yksityiskohtai
nen yaha työ . Tämä koskee erikoi
sesti papilla ia jugee aluetta. Huo
lellinen yaha työ on kuitenkin huo
mattavasti helpompi tehdä kuin 
viimeistely puolivalmiissa protee
sissa kyvetistä oton jälkeen. Kun 
vahatyön lisäksi eristysaine on hy
vää, tarvitaan tuskin muuta kuin 
ioppukiiiioitus antaaksemme pro
teesille huoiiteiiun ulkonäön. (Ku
va 1) 

Kuva 1. 
Ennen proteesin peittämistä eristysai-
neella on vahatyön oltava huolellisesti 

tehty. 

Viime aikoina olemme kokeilleet 
Bayerhn valmistetta olevaa OP-
TOSIL eristystaikinaa, joka on 
osoittautunut parhaimmaksi tä-
hänasti käyt tämis tämme eristysai-
neista. (Optosii = rekisteröity ta
varamerkki) 

Optosiiia yoidaan eristysainee-
na käytön lisäksi käy t t ää moniin 
muihin tarkoituksiin, joista tar
kemmin tämän testiartikkelin yh
teydessä. 

Optosii eroaa tähänastisista siii-
kooni-eristysmassoista silmiinpistä

västi siinä mielessä, että sen ko
koomus on kiinteä, kit t imäinen. 
Lisäksi se on helposti muovailta
vissa. 

Annostusmitaiia otettua Optosii 
massaa vaivataan joko iasiievyiiä 
tai kädessä noin 20 sek. ajan. Y h 
tä mittaiusikkaa kohti lisätään 8 
tippaa kovettajaa. 

Sekoittamisen jälkeen massa on 
muovailtavassa kunnossa, — se 
yoidaan vaikeuksitta painella kä
sin vahavaiheisen proteesin pin
noille kauttaaltaan. Massa ei ta
kerru käsiin koska se ei ole liima-
maista. Hampaiden purupinnat 
kuin myös etuhampaiden kärjet on 
tietysti jätet tävä vapaaksi massas
ta, jotta ne olisivat kosketuksissa 
kipsiin kyvett i in laitettaessa. Mas
san työstöaika on 1,5—2 min. Op-
tosii-massa asettuu t i ivi is t i protee-
sipintoja vastaan muodostamatta 
ilmakuplia. Kovetuttuaan massa 
kestää siihen kohdistetun paineen 
vaikeuttamatta kuitenkaan protee
sin ottamista pois kyvetistä, siliä 

K u v a 2. 
Optosil-taikina sekoitetaan kädessä. 
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K u v a 3. 
Optosil-taikina levitetään sormin eristet

täviin kohtiin. 

K u v a 4. 
Avattu ja huuhdottu kyvetti. Tässä ta
pauksessa proteesin labiaaliset pinnat suo

jattiin Optosilillä. 

Kuva 5. 
Polymerisoinnin jälkeen paljastuu kiiltä

vä proteesipinta. 

aine on elastista. Hampaiden siir
tymisiä puristusvaiheen aikana ei 
tarvitse pelätä. 

Optosiiia voidaan vaaratta 
käy t tää yiäproteesien paiatinaaii-
pinnoissa sekä aiaproteesien iingu-
aaiipintojen suojaeristyksenä. Lris-
tyskyky on mielestämme huomat
tavasti parempi kuin tähänastisia 
eristysmeneteimiä käytettäessä. 
(Katso kuvaa 5.) 

Seuraava uusi menetelmä 
on hammasiääkäriasiakkai t temme 
mielestä osoittautunut käteväksi , 
helpottaen poti iastyötä. Tässä ta
pauksessa Optosiiiä käy te tään 
koetusvaiheessa lisäaineena asette-
iuvaiheisen proteesin sovittamises
sa suuhun. Menettelemme seuraa
valla tavalla: 

Jatkuu seur. numerossa 
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M E R K K I V U O S I A 

5 0 V . 
U s k o K a r i - K o s k i n e n 

syntynyt 30. 1. 1920 Porissa. Suorit
ti keskikoulun Björneborgs Svenska 
Samskola'ssa. Tuli ammattiin syksyl
lä 1938 veljensä Jorma Kari-Koskisen 
hammaslaboratorioon Porissa. On toi
minut itsenäisenä ammatinharjoittaja
na Vammalassa ja Hämeenlinnassa. 
Suorittanut Erikoishammasteknikko-
kurssin n:o I I ja harjoittaa praktiik
kaa Hämeenlinnan kaupungissa. 

Harrastuksista mainittakoon mies
kuorolaulu Jalkapalloilu sekä rotary
toiminta. 

Ottanut osaa talvi- ja jatkosotaan 
ollen sotilasarvoltaan yliluutnantti. 
Toimii Hämeenlinnan kaupungin 
väestönsuojelupäällikkönä. Kunnia
merkit VR 4 tlk, VR 4 ja Suomen ur
heilun hopeinen ansiomitali kullatuin 
ristein. 

50 V. täyttää 14. 12. erikoisham
masteknikko Veikko S o k u r a Tam
pereella. 

75 V. täyttää 18. 12. hammastek
nikko Artturi N i e m i Kuopiossa. 

75 V. täyttää 25. 12. hammastek
nikko F. W. L ö n n g r e n Helsin
gissä. 

50 V. täyttää 1. 1. erikoishammas
teknikko Albert H e r b e r z Hel
singissä. 

50 V. täyttää 19. 1. erikoishammas
teknikko Henrik S v a r t b ä c k Vaa
sassa. 

60 V. täyttää 27. 1. erikoishammas
teknikko Ralf H i n d s b e r g Hel
singissä. 

60 V. täyttää 30. 1. erikoishammas
teknikko Einari M ä t t ö Koke
mäellä. 

50 V. täyttää 6. 2. hammasteknikko 
Unto V i i a n m a a Lappeenran
nassa. 

Näille ammattiveljille esitämme 
parhaimmat onnittelumme juhlapäivi
nänne. Kuohuvat Champagne-lasit 
olkoon kohottamassa juhlatunnelmaa 
merkkipäivänänne. 

S HL. 

O l o n e u v o k s e n mietteitä 
Muistellessani näin joulun alla 

menneitä ja toimintaani hammasalalla 
sekä siirryttyäni eläkkeelle haluan 
näin kiittää kaikkia ystäviäni ja tut
taviani työsaraltani ystävällisyydestä 
ja hyvästä yhteistyöstä, sekä toivot
taa kaikille Rattoisaa Joulua ja. On
nellista Uutta vuotta. 

Liisi Jalkanen 
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PARHAAT JOULUOSTOKSET MUKAVIMMAT LAHJAT 

S T O C K M A N N 

Kauhallista Joulua 
J A 

Onnea Vuodelle 1970 

T O I V O O K A I K I L L E A S I A K K A I L L E E N 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
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U U T T A ! 
W & H 2000 
250 vvattia 
18.000 kierr./min. 

Tehokkaaseen 
käyttöön 
tehokas 
V& H 

Maahantuoja: G t I Ä S Ä @V Helsinki, Annankatu 20 

Myynti: Hasa Oy, Helsinki, puh. 645 781, 645 782 

Pirkka Hammas Oy, Tampere, puh. 29 117 
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HUIPPULAATUA EDULLISESTI 
V I T A - S S • HAMPAIDEN 
A R V D Y L I T T Ä Ä H I N N A N 
SIJOITTAKAA VITA-HAMPAISI IN - SE KANNAHAA 
NYT DEVALVAATIOIDEN JA REVALVAATIOIDEN AIKA
KAUTENA 

Yksinmyynti: 

V E I K K O A U E R 
Puh. 14 213 — Vuorikatu 22 A — Helsinki 10 

H a m m a s k u l t a a 
L E V Y Ä L A N K A A V A L U A 

Helsinki 10, Eerikinkatu 7, puh. 64 12 34 

29 



Perl-Ellect 
T A R K O I T T A A P R O T E E S I E N E L A v A A H O H T O A , 

T O D E L L A " O I K E A O P T I S I A " H A M P A I T A . . . 

mvoiiiiii m 
SI-IHVODENTIE] 

' O I K E A O P T I S E T " P O S L I I N I - J A A K R Y Y L I H A M P A A T 

® 
I N A X I A R 

H A M M A S V Ä U N E O Y 
H:ki 10, Keskuskatu 8, puh. 12 623 

Turku, Aurakatu 8, puh. 27 921 

HUOMATTAVAA 

UUTUUTTA 
Jäljennöslusikan 
Muotoilutekniikka 
Y K S I N K E R T A I S T A ! 
de Trey'n 

SPEGUL 

TRAY 

Yksilölliset jäljennöslusikat voi
daan tehdä nytTO:srä minuutissa. 
Näiden käyttöä suositellaan eri
tyisesti tapauksiin, joissa on kor
kealle kaartuva suulaki, pienihor-
jonteinen alaleuka tai osaprotee
si. Materiaali luo erinomaisen 
pohjan kaikentyyppisten jäljen-
nösaineiden käytölle. 

Akryyliproteesien 
korjausaine, joka 
s ä ä s t ä ä o i k o a ! 
de Trey'n 

. . .sisältää kaiken, 
mitä olette toivonut 
itsestäänpolymeri-
soituvolto korjous-
oineelto. 

Amalgamated Dental 
LONDON • ENGLAND 

Suomessa: o v D E N T A L D E P O T 
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Biodent 

3 UUTTA 
Biodent-
v a n a 
Teidän Blodent-väriskaalanne on 
taos monipuolisempi jo Teille 
arvokkaampi. 

Uudet värisävyt 15, 16, 17 ovat 
nyt käytettävissänne seuraavassa 
Biodent-ohjel massa: 

Biodent- etuhampaat 
Bio-Static- takahampaat 
Biodent/Herador-päällepoltto 
Biodent vaakumkeramiikka 
Biodent- K + B-kruunu ja 
siltamateriaali 

Teidän toivomuksenne voidaan nyt 
täyttää hyvinhoidetusta, täydellisestä 
varastostamme. 

järkevin ohjelma 
täydelliseen protetiikkaan. 

ov D E N T A L D E P O T 
Helsinki 13 
E. Ranta 2 Puh. 12 601 

HELSINKI 1969, KIRJAPAINO MERITULLINTORI 


