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On luonnollisen 
näköistä purra 
VERIDENT POLYCHROME 
akryylihampailla 
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Etuhampaat: Univac Polychrome 
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Nic ja Bio-Mechanical 
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ja ensiluokkaisia materiaaleja. 
Sellaisia kuten Optosil-juokseva 
siiikonisuoja akryyli- ja 
attashementtitekniikassa. 

Eristäkää 

Optosil f liissig 'illä 
• säästää aikaa 
• helpottaa työntekoa 
• suojaa yksityiskohtia 
e on riittoisaa 

s 



Kuluneesta vuodesta kiittäen 
Hyvää Joulua ja 

Onnea Vuodelle 1977 

OENTALOEPOT 

eigiloy 
miKdosta tai miJtkasta riippumatta 

rocky mountain* 

SaiodenlOy 
Turku. Kauppiaskatu 11 C Puh. 921-15 021 
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ERITTÄIN 
K O R K E A L A A T U I S I A 
P O R S L I I N I JA 
A K R Y Y L I HAMPAITA 

LUXODENL" 
LUXODENT^ 
HATUR4DEKIT 
COSMOCRYL''^ 

^ KUNtTfTOFF 

LUXOPAUTCL 
LuXOPALc.„ 

•f 
Ak^AD>v 

Z A H N F A B R I K BAD NAUHEIM KG 
ZAHN FABRIKATION SEIT 1911 

Yksin
myyjä: ̂  hammastarvike oy 

Puh. 49 74 77 — 49 07 40 
00100 Helsinki 10 

Arkadiankatu 12 B 
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HAMMASTARVIKE TIEDOTTAA! 

AINUTLAATUINEN KROMAATTINEN 
ALGINAATTI 

NEW K R O M O P Ä N 

Värin muuttuessa vaaleanpunaiseksi on aika levittää 
ainetta suulusikkaan. 

VARIOPASTEINEN ALGINAATTI 

TÄSMÄLLINEN TYdSKENTELYAIKA 

KROMOPAN'in muuttuminen valkoiseksi on merkkinä 
siitä, että hyyteiöityminen tapahtuu 20—30 sekunnissa. 
Pannaan suuhun valkoisena. 

KOKEILKAA! 

Pyytäkää näytteitä. 

^ hammastarvike oy 
Arkadiankatu 12 B 
00100 HELSINKI 10. Puti. 497 477 — 490 740 

Yksin
myyjä: 



li l a m m a s 
eknikko 
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Jäsenet: E. O. Vuori, K. Polon 
ja Albert Herberz 
Kirjoituksia lainattaessa on lätide 
mainittava. 
KIRJAPAINO: 
KIRJAPAINO MERITULLINTORI 
Puh. 12 699, 00170 Hki 17. Meritullinton 1 A 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO 
FINLANDS TANDTEKNIKER FORBUND r.y 
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Taloudenholtala 
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Kehitystä j a eteenpäinmenoa 

Tämäl<jn vuosj on läliestymässä loppuaan l<olitj. Vuoden aj|<ana 
liäslteliyt asiat ovat olleet tärkeitä ja saaneet osalta ratkaisunsa. 
Keskuslllttoasla on kehittynyt suotuisaan suuntaan ja perustajalllt-
tojen sääntöluonnoksetkin ovat käsittelylistalla ja niiden soveltu
vuus keskusliiton sääntöihin on käsittelyn alaisina. Pohjoismaiset 
hammasteknilllset liitot (NTU) ovat pitäneet kokouksensa yhteisistä 
asioista ja keskustelleet mm. Pohjoismaiselle Neuvostolle anne
tuista lausunnoista työmarkkina kysymyksissä. Meiltäkin on vastaus 
mennyt ja todettu on, että kahdeksassa lausunnossa on vastaukset 
olleet melkolailla saman suuntaiset koulutustason samalstamlseksi 
kalkissa pohjoismaissa, joka näyttää kuitenkin olevan melko han
kalaa toteuttaa koulutustason erilaisuudesta johtuen. Tästäkin 
asiasta on asetettu toimikunta, joka sai tehtäväkseen tehdä suun
nitelman koulutustason yhdenmukaistamiseksi. 

Eräässä Suomesta tulleessa lausunnossa oli mainittu myöskin 
erikoishammasteknikot ja siinä vältettiin, että eht-koulutus el olisi 
hammasteknikon jatkokoulutusta vaan, että se olisi erikoiskurssi. 
No, tämä olkoon heidän mielipiteensä ja sellaisenaan pidettäköön. 
Meidän mielestä se on jatkokoulutusta ja eteenpäinmenoa amma-
tlnkehlttämlsessä. Se on puhtaasti hammasteknilkkaa alusta lop
puun ja kuuluu hammasteknikon työalaan. Kyliä hammaslääkärit 
voivat turvallisesti kääntyä myöskin erikoishammasteknikon puo
leen työasioissa. Kyllä vaativistakin laboratoriotöistä pystytään 
edelleen selviämään ja niitä valmistamaan. Se oli aikoinaan vir
heellinen operaatio, kun hammaslääkärejä kiellettiin lähettämästä 
töitä sellaisille hammasteknikoille, jotka menevät ja ovat saaneet 
eht-jatkokoulutuksen. Nyt el tarvitsisi valittaa sitä, että hammastek-
nlkkopula olisi suurentunut eht-koulutuksen johdosta ja että eri
kois- ja vaativia töitä olisi valkea saada teetettyä. Kun otetaan lu
sikka kauniisti käteen, niin eiköhän nämäkin valkeudet voiteta ja 
keskinäinen ja rakentava kanssakäyminen tuntuvasti paranisi. 

On päästy joulukuun puolelle välille. Vaikuttaa siltä, että mitään 
Ihmeellisiä vanhanajan joulukiireitä el ole päässyt syntymään. Eh
käpä tämä johtuu niistä paljon puhutuista lisäveroista, jotka ovat 
synklstäneet joulunalustunnelmat hyvin hyvin monella. Mutta aina
han voi toivoa parempaa ja odottaa parempia näkymiä kalkille 
aloille ja kun sitä tulee, se tietää myöskin hammasteknilllsellä alalla 
parempia näkymiä. 

JOULU JA UUSIVUOSI lähestyy ja sen takia on palkallaan toi
vottaa kalkille, ketään unohtamatta, oli ne ystäviä tai ei, rattoisaa 
jouluiloa ja vuodelle 1977 menestystä ja parempaa taloudellista 
rinnakkaiseloa ja olemassa oloa. Emaa. 
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KASVOPROTEESI 

Hammasteknikkomestari Horst 
Biickner, C.D.T. University Hos-
pitais iova City, iova, USA 
Sama asiantuntija on aikaisem
min juikaissut laajan selonteon 
työmenetelmistä ja kokemuksis
ta "sisäisestä maxiilofacialisesta 
proteesista", joita hän on saanut 
USAissa. Seuraavassa käsiteltä
vä selostus koskee ulkoisia 
maxiilofaciaiiproteeseja eli epi-
teeseja. (Nenä, korva ja orbitaa-
iiproteeseja). 

Vieraillessaan muissakin yii-
opistoilisissa klinikoissa sekä 
vaihtaessa kokemuksiaan mui
den kollegojen kanssa on HTM 
Biickner kehittänyt omia mene
telmiään ko. proteesien valmis
tusmenetelmiin. 

Julkaisemassaan teoksessa "Maxillo-
facial prosthetics" ovat Challan, Drane 
ja Standish määritelleet tämän proteet-
tisen alan seuraavilla sanoilla: "kirurgi
sesti poistettujen, onnettomuustapaus
ten aiheuttamien vaurioiden ja vajavai
suuksien rekonstruointi elottomia mate
riaaleja hyväksikäyttäen tieteellisin ja 
taiteellisin keinoin." 

Epiteesin eduista Ja varjopuolista 
Verrattuna vaurion korjaamiseen eläväl
lä kudoksella (kudos siirron avulla) on 
epiteesillä monia etuja puolellaan. Tar
vitaan huomattavasti vähemmän kirurgi
sia toimenpiteitä tulevan proteesin kiin
nitystä ajatellen. Tämä merkitsee pie
nempiä leikkauskustannuksia, lyhyem
pää poissaoloa työelämästä. 

Kudos, jota joudutaan ottamaan kirur

gisesti ihmisruumiin muista osista vau
rion korjaamiseksi ei väriltään ja pin-
tamuodostukseitaan ole samanlaista. 
Lisäksi korjatun kudosalueen ulkonäös
sä tapahtuu ajan mittaan vetäytymistä 
ja muutoksia, joiden epäesteettinen 
vaikutus on ilmeinen. 

Edellämainituista varjopuolista voi
daan päästä taiteellisesti valmistetun 
proteesin avulla. Huonontuneen sopi
vuuden ilmenemisen myötä voidaan 
ajoissa havaita, onko mahdollisesti ta
pahtunut syöpäkasvaimen uudelleenke-
hittymistä poistetulla kudosalueella ja 
ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin. 

Useasti on epiteesi ainoa käytettävis
sä oleva keino epäonnistuneen plastiik
kakirurgisen toimenpiteen korjaamiseen. 
Usein potilaan korkea ikä tekee kirur
gisin kudossiirroin tehtävät vaurioiden 
korjaamiset mahdottomiksi toteuttaa. 
Tulevaisuudessa saattavat säteilyvauriot, 
joiden seuraksena kudoksen alla oleva 
luusto on pahasti vaurioitunut luoda 
edellytykset muunlaiselle toimenpiteelle 
kuin kudossiirrolle. 

On pidettävä varjopuolena sitä, ettei 
proteesia voida kiinnittää millään medi-
siinisin liimoin (kudosiiima). Tuore leik
kaushaava ei siedä peittämistä liima-
aineilla, — proteesi täytyy saara irroit-
taa puhdistamista varten. 

Koska epiteesin ja elämän kudoksen 
liittymäkohdissa tapahtuu ajan mittaan 
muutoksia, proteesimateriaali menettää 
fysikaaliset ominaisuutensa, on välttä
mätöntä aika ajoin suorittaa tarvittavat 
korjaukset. 

Proteesimaterlaallt 
Kasvo proteeseja on tavattu jo egyptiläi
sissä muumioissa. Kiinalaiset käyttivät 
aikanaan vahaa korjatessaan vajaavai-
suuksia kasvoissa. 19-vuosisadan lopul
la käytettiin kautsua. Mahdollisimman 
luonnollinen lopputulos. Edellämainittu-
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jen materiaalien fysikaaliset ominaisuu
det jättivät kuitenkin paljon toivomisen 
varaa. 

Tänään vaatimukset ovat aivan toiset. 
Materiaalin on oltava kestävää, luonnol
lisen näköistä, reuna ja yhtymäkohdat 
eivät saa vetäytyä tai irrota ympäröiväs
tä elävästä kudoksesta. Lisäksi aineen 
on oltava ihon tuntuista ja määrätylfä 
tavalla läpikuultavaa. On myös välttämä
töntä ettei aineella saa olla allergisuul-
ta aiheuttavaa vaikutusta ympäröivään 
kudokseen. 

Valitettavasti meillä ei ole käytettävis
sä kaikki nämä vaatimukset täyttävää 
materiaalia. USA:ssa käytetään useim
miten seuraavia materiaaleja: 
Polymethyl-methacrylaatti on kova ma
teriaali, joka polymerisoidaan kipsissä 
ja kyvetissä. Se värjätään siihen rajoit
tuvan kudoksen väriseksi. Uloimpien 
pintojen värjäämiseen käytetään nestet
tä, joka saadaan sekoittamalla 1 osa 
polymeria 10 osaan "noncrosslinked" 
(ei-ristisidos) monomeria. Tämä toimen
pide saattaa viedä usean päivän työn. 
Pigmentti väriaineet sekoitetaan tähän 
liuokseen ja sillä käsitellään kasvopro-
teesin pinta, — kerroksittain. Väliin tu
lee syvyysvaikutuksen aikaansaamiseksi 
väritön kerros. Polymerisaattion joudu)-
tamiseksi käytetään kuumailmapuhallus
ta (hiuskuivaaja esimerkiksi). Uloimpa
na oleva väritön kerros suojaa väriker
roksia. Ulointa värikerrosta joudutaan 
määräajoin parantelemaan. 

Uloimman pintakerroksen kiiltäminen 
estetään liikuttelemalla pintakerrosta 
jatkuvasti polymerointivaiheessa. 

Itsepolymerisoituvaa akryylia ei kas-
voproteeseissa voida käyttää koska sii
nä tapahtuu varmuudella värimuutoksia. 
Uloimmaiset värikerrokset polymeroi-
daan kerroksittain. Jotkut teknikot käyt
tävät alginaattimuotteja tähän tarkoituk
seen. 

P a I a m e d (Kulzer & Co. CmbH, Bad 
Homburg) 
Tämä aine on sisältä täysin huokoista, 
sienimäistä. Ulkopinta tuntuu pehmeäl-
tä. Mitä enemmän nestettä käytetään, 
sen kevyemmäksi proteesi muodostuu. 
Tarkka määrä materiaalia on tarpeen tä-
pättäessä. Varjopuolena voidaan pitää 
tästä aineesta valmistetun epiteesin vai
keaa puhdistamista. 
P o l y v i n y l h l o r i d i = PVC 
Tämä on pehmeää materiaalia, joka 
vaatii kalliita ja aikaavieviä metallimuot-
teja. Värimuutoksia esiintyy jo suhteel
lisen lyhyessä ajassa. Lisäksi reuna-
alueen yhtymäkohdissa esiintyy kierty
mistä ulospäin. Tätä ainetta käytettäes
sä valmistetaan tavallisesti useampia sa
manlaisia kasvoproteeseja varalle. Pin
takerroksen värjäyskorjaukset ovat mah
dollisia tehdä. 
P o l y u r e t h a n e 
Tällä pehmeällä aineella on monia lu
paavia etuja ja fysikaalisia ominaisuuk
sia puolellaan. Se vaatii kuitenkin me-
taliimuotfeja. Teknikoiden kokemukset 
aineen työstöön liittyvistä vaikeuksista 
käyvät jonkin verran ristiin. 
P o l y s i l o x a n e s - - S i l i k o o n i 
Polymerisoituu huoneenlämmössä tai 
katalysaattorien avulla. Käytettävissä on 
kovaa, puolikovaa tai pehmeää mate
riaalia. Poiymerisointi tapahtuu kipsi
muoteissa. Värikerroksien aikaansaami
nen on mahdollista tässäkin aineessa. 

Nenäproteesin valmistaminen 
Mikäli suinkin mahdollista olisi valmis
tettava malli nenästä ja sitä ympäröi
västä ihoalueesta ennen kirurgista toi
menpidettä. Sitä voidaan silloin käyttää 
välittömästi leikkauksen jälkeen siteen 
alla paranemisprosessin aikana. Jäljen-
nöksenotto tapahtuu nopeasti ja kivut
tomasti. Suikale "Boxin-vahaa" jollaista 
tavallisesti käytetään funktiojäljennösten 



12 

reunoissa painetaan reunoista yhteen ja 
muotoillaan soikion muotoiseksi. Poti
laan sierainreijät suljetaan vanulla. Po-
tilastuoli käännetään noin 45 asteen 
kallistumaan. Vahasoikio painetaan 
potilaan nenän ympärillä olevaa ihoa 
vastaan siten että nenä jää keskelle va-
hareunusta. Potilaan suu jätetään va
paaksi hengittämistä varten. 
Selostetaan potilaalle jäljennösvaiheen 
tapahtumat. Sekoitetaan nopeastikovet-
tuvaa alginaatti jäljennösainetta ja jäl-
jennösaine viedään vahan reunustamal
le alueelle. Jäljennös poistetaan, mah
dolliset vanujätteet leikataan saksilla 
pois jonka jälkeen se valetaan kipsiin. 
(Kuva 1) Vibraattoria hyväksikäyttäen 
saadaan homogeeninen maili. (Kuva 2) 
Samaa jäljennöstä käytetään vielä tois
ta mallia varten, jota käytetään väliai
kaisesti leikkauksen tapahduttua siteen 
alla "erehdyttämään" nenän olemassa
olosta. Kirurgi piirtää mallille toimenpi-

Kuva 1. 
Leikkausta edeltävä, nenän osittainen 
aiginaattijäijennös. 

teen ääriviivat. Mahdolliset kaviteetit 
täytetään kipsillä. (Kuva 3) Mallin mu
kaan valmistetaan 2,5 mm vahvuisesta 
kenioainelevystä tyhjiömenetelmällä (Va-
cuum) nenän muotoinen kappale, jonka 
reunat saavat ulottua reilusti leikkaus
kohdan yli ihoalueelle. Tätä väliaikaista 
nenää voidaan käyttää siteen alla kun
nes lopullinen keinonenä valmistetaan. 
(Kuva 4) 

Epiteesin ja hammasproteesin 
suhteesta toisiinsa 
Kun potilaalta on saatu hyväksyminen 
tulevasta nenäproteesista ja taloudelli
set seikat selvitetty, — (Tällä hetkellä 
nenä tai korvaproteesin valmistaminen 
tulee maksamaan noin 350 dollaria) so
vitaan seuraavasta potilaskäynnistä 
asianomaisen potilaan kanssa. Olisi 
eduksi, jos potilas toisi mukanaan valo
kuvat kasvoistaan eri puolilta otettuna. 
Erikoissilmälasien valmistaminen ennen 

Kuva 2. 
Leikkausta edeltävä kipsimalli nenästä. 
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varsinaisen keinonenän valmistusta on 
usein tarpeen, sillä ne muodostavat ko
konaisuuden. Lisäksi on merkillepanta
va, että potilaan mahdollinen hammas
proteesi yiäleuassa on tarkistettava ja 
mahdollisesti uusittava ennen nenäept-
teesin valmistamista. Tämä siksi, että 
hammasproteesin labialiosan muoto 
vaikuttaa nenäproteesin istuvuuteen 
ihoa vastaan. Potilaalle on niinikään 
hyvä tehdä selväksi, ettei nenäproteesin 
valmistaminen voi aina tapahtua sama
na päivänä. Eri työvaiheet saattavat vie
dä oletettua enemmän aikaa. 

Valmistelutyöt täydellistä kasvo-
jäljennöstä varten 
Nenäproteesin valmistusta varten (Kuva 
5) tarvitaan jäljennös koko kasvoista. 
Potilastuoli käännetään 45 asteen kul
maan, (ihanteellista olisi ottaa jäljen
nös istuvassa asennossa. Jäljennösai-

Kuva 3. 
Kipsimalli väliaikaisen nenän valmista
mista varten. 

neen valuminen tekee tämän kuitenkin 
lähes mahdottomaksi toteuttaa. Makaa
vassa asennossa otettu jäljennöshän ei 
ole täysin totuudenmukainen.) Potilaan 
yläruumis suojataan tahriintumisen estä
miseksi esim. lakanalla. Jäljennösai-
neen valumisen estämiseksi valmiste
taan kankaasta eräänlainen "kuonokop
pa", jonka reunoihin on ommeltu rauta-
lankarengas. Tämä voidaan taivuttaa 
ihoa vastaan ja saada täten "koppa" 
istumaan mahdollisimman tiiviisti. (Ku
va 6) Kulmakarvat yms. voidellaan rei
lusti vaseliinilla. Allemenevät syvät koh
dat leikkausalueella täytetään joko va
nulla tai sideharsotamppooneilla. Pie
nemmät allemenot, joissa on terve iho 
jätetään täyttämättä, koska näitä voi
daan käyttää lisäretentioina lopullisen 
epiteesin kiinnitystä huomioitaessa. Jo
ko sierainaukkoihin tai suuhun viedään 
jäljennösvaiheen ajaksi muoviletkut jot
ta hengittäminen olisi mahdollista. Voi-

Kuva 4. 
Väliaikainen nenä, jota pidetään välittö
mästi leikkauksen jälkeen siteen alia. 
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daan myös mahdollisesti jättää sierain-
kohdat auki. 

Jäljennösaineet 
A I g i n a a t i t 
Käytämme normaalisti kovettuvaa algi-
naattia. Sekoitussuhde on 1 osa jauhet
ta 2 osaa vettä. Alginaattikerros viedään 
kasvoille spaattelin ja sormenpäiden 
avulla. Asistentti tarkkailee samanaikai
sesti aineen valumista. Retentioina käy
tämme esim. paperiklemmareita, jotka 
painetaan aiginaattiin sen ollessa löysä
nä. Tämän kerroksen päälle viedään 
kipsiseos, — puolet nopeasti kovettu
vaa ja puolet normaalikipsiä. Kerros ei 
saa olla liian paksu ja painava, sillä on 
olemassa vaara että allaoleva ohut ai
ginaattijäijennös muuttaa muotoaan. 
— — Henkilökohtainen jäljen
nös ennen alginaattijäljennöstä helpot
taa jäijennöksenottoa. Potilaan kasvot 
peitetään kosteilla paperipyyhkeillä. 
Muoviletku suussa painetaan näiden 
päälle kipsiin kastettuja sideharsonkap-
paleita. Näistä muotoillaan kasvoille 

Kuva 5. 
Sivukuva potilaasta. 

eräänlainen kipsinaamio. Lopullinen jäl
jennös otetaan alginaatilla siten, että 
muoviletkun ollessa potilaan suussa al
ginaatilla täytetty 'naamio" painetaan 
potilaan kasvoille kuten jäljennösluslk-
ka. 

On tarkkailtava ilmaletkun päätä et
tei pääse jäljennösainetta menemään 
potilaan keuhkoihin. Olen itse aina vaa
tinut lääkärin läsnäoloa tällaista kasvo-
jäljennöstä otettaessa, — turvallisuus
syistä. 

Alginaatin jähmettymisen jälkeen ote
taan jäljennös varovasti pois. 
S i l i c o n e (Medical Grade Eiastomer, 
Silicone 382 Dow Conring Corporation, 
Midland, Michigan 48640, USA.) 
Muutamissa klinikoissa käytetään mie
luiten sinkooni jäljennösmenetelmäa. 
Pieniä määriä silikooni jäljennösainetta 
sekoitetaan kataiysaattoriaineen kanssa 
ja sivellään kasvoille kerroksittain sivel-

^ V < -

Kuva 6. 
Dubleerausmassa (jota voidaan sulaHaa 
uudestaan) sivellään potilaan kasvoille. 

15 

Hrnen avulla. Samanaikaisesti upotetaan 
siihen lankaklemmareita retentiota var
ten. Päälle tulee ohut kipsikerros jäl
jennöksen stabilisoimiseksi. Menetelmä 
on jonkin verran hitaampi kuin alginaaf-
tia käytettäessä, mutta maksaa kyllä 
vaivan lopputuloksen kannalta. Tällaista 
jäljennöstä voidaan käyttää useampaan 
mallinvaluun. 

Jäljennöksenotto dubleerausmassalla. 
Joka on jälleen sulatettavissa 
Tavalliset valuproteeseja varten käytet
tävät dubleerausmassat eivät ole tässä 
tapauksessa käyttökelpoisia. Jäljennös-
massa paloitellaan ja sulatetaan juok~-
sevaan muotoon sekä pidetään vesias
tiassa 55 C asteen lämpöisenä. Kuten 
jo edellä selostettiin potilaalle selitetään 
työvaiheen kulku. Kasvolihakset on pi-

Kuva 7. 
Sideharsosulkaleet kllnnltetäSn dublee
rausmassalla retentioksi päälletulevaa 
kipsikerrosta varten. 

dettävä jännittämättä. Suuta pidetään 
puoliavoinna hengityksen helpottami
seksi. Allekirjoittaneella on ollut tapa
na sivellä hieman jäljennösmassaa en
siksi potilaan käden selkäpuolelle, — 
tällöin potilas vakuuttuu siitä, ettei mas
sa ole polttavaa ja näinollen rauhoittaa 
häntä. Dubleerausmassaa kaadetaan 
paperimukiin josta se litteällä sivelti
mellä sivellään kerroksittain potilaan 
kasvoille. (Kuva 6) Työvaiheen aikana 
potilaan silmät ovat suljettuina. Asis
tentti auttaa siveltimen avulla, ettei mas
sa valu pois. Lopullisen kerroksen pak
suuden on oltava vähintäin 3 mm. 

Stabilisointia varten tarvittavan kipsi
kerroksen kiinnittymistä varten asete
taan naamion päälle samaa massaa 
käyttäen sideharsosuikaleita. Tämän jäl
keen asetetaan potilaan kasvoilla ole-

Kuva 8. 
Ohut kipsikerros jäykistää allaolevan 
jäljannösmassan. 
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van massanaamion päälle jääkylmään 
veteen kastetun pyytikeen. Sillä aikaa 
sekoitetaan kipsi, joka viedään otiuena 
kerroksena massakerroksen päälle tieti 
jäätidyttävän pyytikeen poisottamisen 
jälkeen. Kaiken on tässä menetelmässä 
tapatiduttava keskeytyksettä ja nopeas
ti. Kokemus on osoittanut, että on hyvä 
rauhoittaa potilasta koko ajan, — ke
hua miten hyvä potilas tämä on ja että 
koko toimitus kestää muutaman minuu
tin. Tällä pienellä "bluffilla" on huomat
tu olevan edullinen vaikutus muuten 
suhteellisen hankalan työvaiheen hel
pottamiseen. 

Kun kipsi on kovettunut, poistetaan 
jäljennös. Tämä käy ehkä parhaiten 
päinsä siten, että potilasta pyydetään 
tekemään kasvoliikkeitä. Tällöin jäljen
nös irtoaa helpoimmin. 

Asiantuntijoiden mielestä juuri tämä 
jäljennösmenetelmä on etusijalla. Se ta-

Kuva 9. 
Täydellinen kasvojäljennös. 

kaa tarkan lopputuloksen ja supistaa 
potilaan epämiellyttävät tuntemukset mi
nimiin. Valitettavasti tällä menetelmällä 
aikaansaatua jäljennöstä voidaan käyt
tää vain kerran. Mikäli potilaalla on par
ta, ei edeliäselostettua menetelmää voi
da käyttää. 

Täydellisen kasvojäljennöksen valami
nen 
Jäljennös huuhdellaan kylmällä vedellä. 
Mahdolliset vanujätteet leikataan pois 
saksilla. Ulkopuolelta suuaukko sulje
taan esim. märällä paperiliinalla. (Kuva 
9). Valamiseen käytettävän kovakipsin 
värjäämiseen käytän kasvon väriä vas
taavaa pigmenttiväriä. Väriaine lisätään 
sekoitusvaiheessa jäljennöksen ollessa 
vibraattorilla. Jäljennöksen avaaminen 
kipsin kovettumisen jälkeen ei tuota 
vaikeuksia. Dubleerausmassaa ei voida 
tässä tapauksessa enää käyttää uudel-

Kuva 10. 
Työmalli. 
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leen. Mallia (Kuva 10) verrataan potilaan 
kasvoihin ja voidellaan ohuella vaselii-
nikerroksella. Kasvoproteesin ääriviivat 
piirretään mailiiie kynällä. 

Nenän muovaileminen 
Nenäproteesin muovailemiseen käyte
tään pehmeää, värjättyä vahaa. Yhtä
suuret määrät parafiiniä ja mehiläisva
haa sulatetaan astiassa ja seoksen su
lamisvaiheessa lisätään pigmenttiväriä. 
Sisäpuolelta vaseliinilla voideltu pahvi-
kartonki, — noin 8 sm leveä ja 4 sm 
korkea, — täytetään sulalla vahaseok-
sella ja annetaan kovettua. Vaha leikel-
lään sen kovetuttua sahalla 8 x 4 sm 
blokkeihin. 

Vahasta muovailtavan nenäproteesin 
oikea ihon väri edesauttaa sovitusvai-
heessa potilasta hyväksymään proteesin 
muodon ennen leikkausta. Lisäksi omai
set voivat olla myötävaikuttamassa sii-

Kuva 11. 
Kova vahaievy painetaan maiiiiie. 

hen, että tuleva nenäproteesi vastaa 
potilaan omaa nenää. 

Kova vahaievy lämmitetään liekillä ja 
painellaan tarkasti mallille. Ylimääräinen 
leikataan pois mallilla olevan piirroksen 
mukaisesti. Vahablokki sovitetaan sen-
jälkeen suurin piirtein oikealle paikal
leen. (Kuva 12). 

Nyt muotoillaan tuleva nenä tulevaa 
ensimmäistä sovitusta varten. Mahdolli
suuksien mukaan yritetään proteesin 
reunat muotoilemaan niin, että reuna 
alueiden yhtymäkohdat omaan ihoon su
lautuvat mahdollisimman luonnonmukai
sesti. Mikäli mahdollista kasvoissa ole
via ihopoimuja käytetään hyväksi "pi i-
loittamalla" proteesin reunat niihin. Va
litaan sopivankokoiset silmälasisangat, 
joihin myöhemmässä vaiheessa nenä-
proteesi kiinnitetään. Hieman vinoksi 
käännetyllä 7 No;n ruusuporan avulla 
voidaan nepäproteesin sekä reuna-aiu-

Kuva 12. 
Värjätty vahablokki sovitetaan basisle-
vylle. 
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een keinoihon vahapinta "karhentaa" 
luonnollista ihoa vastaavalla tavalla. 
(Kuva 13). 

Proteesin sisäpinnat, — noin 1 sm ul
koreunasta sisäänpäin koverretaan il
matilan saamiseksi ja hengityksen hel
pottamiseksi. (Kuva 18). Yleensä valmii
seen proteesiin käytettävä materiaali 
saa olla lopullisessa muodossaan 2 mm 
vahvuista. On tietysti hyvä jos proteesi 
saadaan mahdollisimman kevyeksi, — 
jokainen gramma on merkityksellinen 
tässä tilanteessa. 

Toisen sovituksen aikana proteesi 
kiinnitetään pienellä liimamäärällä pai
koilleen. Proteesin reuna-alueet lämmi
tetään hieman ja painellaan tiiviisti po
tilaan ihoa vastaan. Tämän vaiheen jäl
keen ei vahaproteesi tietenkään enää 
sovi kipsimallille. 

Sen jälkeen kun potilas (ja mahdolli
sesti myös omaiset) on lopullisesti hy-

väksynyt tulevan nenäproteesinsa seu
raa vahaproteesin irroittaminen kasvoil
ta. Kylmään veteen kastetun pyyhkeen 
avulla vahaproteesi jäähdytetään ja ir-
roitetaan varovasti. Liimajätteet poiste
taan varovasti spriillä. 

Kyvettiin laitto 
Kyvettinä käytämme kaikissa kasvapro-
teesitöissä ylisuurta erikoiskyvettiä. — 
esim. Varsity-Giant-Flask. Hanau Engi
neering Co. Inc., Buttalo, N.Y. 

Kyvetin sisäreunat voidellaan vaselii
nilla. Kyvetin alapuolisko täytetään ko-
vakipsillä, — keskelle reilusti kipsiä. 
Nenäproteesi penslataan kovakipsillä, 
jonka jälkeen työ asetetaan nenäpuoli 
alaspäin kyvettiin. (Kuva 14). Koko va
ha-alueen on oltava vapaa kipsistä. 
Veistämisen jälkeen kyvetin puolisko 
eristetään. Työn sisäpuolelle, nenäsie-
rainten kohdille tulee hieman vahaa. 
Senjälkeen toinenkin kyvetin puolisko 
täytetään kovakipsillä. 

Kun kipsi on kovettunut pidetään ky
vetti noin 8 min. kiehuvassa vedessä, 
jonka jälkeen se voidaan avata. Huo
lellisen huuhtomisen jälkeen kiehuvalla 

Kuva 13. 
Valmiiksi muotolitu vahaproteesi. 

Kuva 14. 
Vahaproteesi kyvetissä. 
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vedellä työpuoli eristetään hammastek-
niikassa käytettävällä eristysaineella. 
Kuvassa 15 nähdään kyvetin avattu ylä-
puolisko. 

Viimeisten kahden vuoden aikana 
olen menestyksellä käyttänyt proteesiai-
neena Dow Corning Silastic 32 RTV 
adhesive/ sealant nimistä materiaalia 
kirkkaana sekä valkoisena. Värjäykseen 
käytän Rayon-kuituja Claremont Flock 
Corporation. Claremont, New Hampshi
re U.S.A. 

Epiteesin värjäys 
Noin 30 cc Silastic 732 kirkasta sekoi
tetaan 3 cc Silastic 732 valkoista. Se
koitus suhde riippuu halutusta läpikuul
tavuudesta. Korvaproteesi vaatii enem
män kirkasta kuin kasvoproteesi. Rayon 
värikuitujen avulla tapahtuvaan värjäyk
seen jää työskentelyaiakaa 30 min. ver
ran. Käytettävissämme on seuraavat vä
rit, jotka käsittääkseni hyvin riittävät 
kaikkiin tapauksiin, — myös eri rotua 
olevien ihmisten ollessa kysymyksessä. 

Blue e 5-3086-02, Scarlet B 5-5026-02, 
Light Butt B 5-7024-01, Tan B 5-7023-01, 
White B 5-8004-01, Pink B 5-5017-01, 

Kuva 15. 
Kipsimuotti kyvetin yiäpuoiiskossa. 

Yellow B 5-1016-02, Brown B 5-7025-09, 
Black B 5-0179-02. 

Kuidut sekoitetaan pienissä erissä Si-
lasticiin ja sekoittaminen tapahtuu pie
nissä muoviastioissa. Pieni määrä mate
riaalia otetaan metallilastalle ja verra
taan ihon vaaleimpaan kohtaan. Perus
värin on vastattava tätä värivivahdetta. 
Värjäystyö olisi suoritettava hyvin tuule
tetussa paikassa koska aineen sisään-
hengittäminen on vaarallista. 

Proteesimateriaalia on aika ajoin se
koitettava. Kun materiaali asetetaan ky
vetin alimmaiseen puoliskoon on oltava 
tarpeeksi ylimääräistä ainetta tiiviin pu-
ristustuloksen aikaansaamiseksi. (Katso 
kuvaa 16). 

Värikerrokset kipsimuotissa 
Kyvetti suljetaan hitaasti käsipuristimes-
sa. Ilmakuplavaaraa ei juuri ole. Yli
määräinen materiaali otetaan talteen ja 
säilytetään mahdollista lisäkorjausta sil
mälläpitäen. Eri värikerrosten läppäämi
nen kipsimuottiin on erittäin huolellista 
ja aikaavievää työtä sillä jälkeenpäin on 
erittäin vaikeata korjata värivirheet. 

Kyvetin annetaan olla puristimessa 15 
min. Senjälkeen se asetetaan byygeliin 
ja polymerisoidaan 90 min. ajan kiehu
vassa vedessä. Tämän toimenpiteen jäl
keen jäähdytetään työ 10 min. ajan vir
taavassa kylmässä vedessä. Kyvetti upo
tetaan vielä hetkeksi kuumaan veteen 
avaamisen helpottamiseksi. Avaaminen 
tapahtuu erikoista varovaisuutta noudat
taen, koska täydellinen polymerisaattio 
tapahtuu vasta keittämisen jälkeenkin 24 
tunnin kuluttua. 

Viimeistelytyö tapahtuu saksia ja eri
laisia työstökiekkoja käyttäen nopea-
kierroksisella moottorilla. Ihoa vastaan 
tuleva reuna-alue karhennetaan (lii-
mausalue). Kasvoproteesin etupuoli pes
tään vedellä sopivaa harjaa käyttäen. 
Proteesi on nyt valmis lopullista pinta-
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värjäystä varten. 
Pienessä lasisessa sekoitusastiassa 

sekoitetaan Medical Adhesive Silicone 
Type A Xyleeneen ja annetaan sulaa. 
Tällä liuoksella on erittäin pistävä haju 
joten astia on pidettävä tiiviisti lasilla 
peitettynä. Huomaa tuuletus. 

Värien korjaus on vaikeata 
Proteesin pinta sivellään ohuella ker
roksella kirkasta Ilosta. Syvennyksiin ja 
poimuihin ei saa tulla liikaa Ilosta. Po-
lymerointia nopeutetaan kuumailman 
avulla. 

Proteesi kiinnitetään paikalleen pie
nen liimamäärän avulla. Pieniä määriä 
silikooniliuoksia viedään pensselillä per-
gamenttipaperipalaselle, jolloin voidaan 
sekoitella sopivanvärisiä Rayon kuituvä-
rejä aineeseen ja sivellä proteesin pin
taan. Väriaine tarttuu hyvin proteesin 
pintaan siveltyyn kirkkaaseen silikooni-
kerrokseen. Värikerrosten välissä täy
tyisi olla ainakin kolme kerrosta kirkas
ta liuosta syvyysvaikutuksen aikaansaa
miseksi. Erikoista varovaisuutta tulee 
noudattaa punaisen ja sinisen käytössä, 
sillä värikorjaukset ovat hankalia tehdä. 

Vaalentamiseen käytetään valkoista Si
lastic 32:ta Xyleeniin liuotettuna. Valkoi
set Rayon-kuidut eivät sovellu uloim-
paan värikerrokseen. Mahdolliset vesi-
suonijäljitelmät aikaansaadaan asettele
malla väriiankoja kerroksen sisään ja 
muotoilemalla niiden asentoa henkilölli
sellä tavalla. Uloimmat värikerrokset 
suojataan lopuksi kirkkaalla silicon-ker-
roksella. 

Kasvoproteesi käsitellään lopuksi 5 
min. verran kuumailmalia. Proteesin pin
ta on vielä jonkin verran tahmea kun se 
kastetaan Santocel-puuteriin. (Monsato 
Company, St. Louis, Missouri U.S.A.). 
Ylimääräinen Santocel poistetaan pulial-
timella ja pestään lopuksi vedellä. Tällä 
käsittelyllä poistuu luonnoton pintakiiito 
kokonaan. Mahdollinen jäikiviimeistely 
tapahtuu proteesin ollessa paikallaan 
potilaan kasvoilla Silicon liuosta ja 
pensseliä käyttäen. (Kuva 17). 

Edelläselostettu menetelmä takaa 
mahdollisimman luonnollisen ulkonäön 
sekä värien kestävyyden. Kuvissa 19 ja 
20 nähdään valokuvat potilaasta kasvo-

Kuva 16. 
Kyvetin alapuoiisko täytetty värjätyiiä 
Silastc-materiaaiiiia. 

Kuva 17. 
Vaimis epiteesi edestä päin katsottuna. 

23 

proteesi paikallaan. Kuten huomataan 
kokonaisvaikutus on hyvä. Minkäänlaisia 
kosmeettisia aineita ei ole käytetty. 

Potilaalle selitetään, miten hänen tu
lee käsitellä kasvoproteesiaan. Vaikka
kin Silicon on jossain määrin huokoista 
ainetta, tulisi potilaan ottaa proteesi 
yöksi pois, jotta alla oleva kudos saisi 
"levätä" eikä hautuisi tarpeettomasti. 
Liima-aine poistetaan iholta Marlen-Ce-
ment and Adhesive Removerin avulla. 
(Marien MFG. and Development Co 5150 
Richmond Road Bedford, Chic 44146 
U.S.A.). Kasvot sekä kaviteetti puhdis
tetaan saippualla ja vedellä. Proteesin 
puhdistamiseen riittää vesi ja pehmeä 
hammasharja. Aamuisin kastetaan side-
harsopalanen Adhesive Remover- nes
teeseen ja tällä puhdistetaan proteesin 
liimareuna. Tämä neste ei saa tulla kos
ketukseen proteesin värjättyjen osien 
kanssa — ainoastaan ne sisäreunat joi
hin sivellään liimaa. Liima-aineena käy
tetään Hollister Medical Adhesive nimis
tä liimaa (kudosliimaa). Tätä levitetään 
ohut kerros proteesin sisäpuolelle reu
na-alueelle. On tärkeätä että liimaa tu
lee reunaan saakka jotta reunakontakti 
olisi huomaamaton. (Edeiiämainitsemani 
liima on mielestäni ainoa, joka tarttuu 

Kuva 18. 
Vanhan ja uuden epiteesin aiapuoll. 

Siliconiin). Ns. molemminpuolisten iii-
mateippien käyttöä ei suositella, koska 
liittymäkohta tällöin tulee helpommin 
näkyviin. Lisäksi potilas saattaa leika-
tessaan liimateipin reunoja helposti va-
vingoittaa proteesin reunoja. 

Ennen liimausta potilas puhdistaa 
ihon spriillä niistä kohdista, joihin lii
malla sivelty reuna-alue tulee. Senjäl
keen proteesi asetetaan paikalleen. Pa
rin minuutin kuluttua painellaan reunat 
vielä tiiviisti ihoa vasten. Potilas ei saisi 
yleensä kosketella käsin proteesiaan 
tarpeettomasti ettei pinta kärsisi. Kovil
la tupakoitsijoilla saattaa esimerkiksi ta
pahtua värimuutoksia kasvoproteesin 
pinnassa, jotka ovat vaikeasti poistetta
vissa. Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi 
voidaan käyttää erikoista "kasvomeik-
kiä" epäesteettisten kohtien peittämi
seksi, joita on mahdollisesti syntynyt 
leikkauksen jälkeen. Aine on nimeltään 
Covermark-Topical Masking-Agent. Val
mistaja Lydia CLeary, Inc. 41 E. 57 
Street New York 22, N.Y. U.S.A. 

Kasvoproteesin kiinnittäminen silmä
lasien avulla ei nykyisten hyvien kudos-
liimojen aikana ole välttämätöntä. Eri
koistapauksissa, jolloin potilaan työ 
esim. vaatii paljon kumartelemista tai 
liikkumista saattaa yhdistelmä silmäla-
sit-kasvoproteesi olla paikallaan. 

Mikäli syöpäkasvain vaatisi myöhem
min lisäleikkausta on mahdollista laa
jentaa proteesia. Tällöin on laboratori
ossa syytä säilyttää kipsimalli potilaiden 
kasvoista, jota käytettiin proteesin val
mistamiseen. Samoin voidaan värjäyk
set tehdä alkuperäistä kaavaa noudatta
malla. 

Korva-Epiteesin valmistaminen 
Korvaepiteesi vastaa toiminnaltaan ulko-
korvaa. Sen tehtävänähän on vastaanot
taa ja keskittää ääniaaltoja. Useimmiten 
korvalehden menetys aiheutuu tapatur-



KAKSI TARKEÄA UUTUU 

JORDAN PROTEESIHARJA 
Vain tehokas proteesiharja poistaa suutulehduksia 
aiheuttavan sieni-Ja bakteerimassan. (Jopa 80 % kokoproteesia 
käyttävistä suomalaisista sairastaa suutulehdusta.) 

2-osaincn harjaosa: kärkiosa puhdistaa 
kourut ja uurteet, harjaosa limakalvoja 
vasten tulevat pinnat 

varrestii saa tukevan 
otteen vanhempikin 
harjaaja 

jousUivat harjakset 
puhdistavat perusteellisesti, 
naarmuttiimatta 

Näin proteesi puiidistetaan 
Proteesi on huuhdeltava ja harjattava 
vähintään kerran päivässä. 

Tulehduksia aiheuttava massa on 
poistettava huolellisesti proteesin 
sisäpinnalta. 

Ahtaiden uurteiden puhdistus suoritetaan 
harjan kärkiosalla. 

Harjatessa käytetään runsaasti 
haaleaa vettä. 

Huuhtelu juoksevalla vedellä. 

HAMMASPROTEESIN 
VARMA KIINNITYS 

i 

(bnnas 

Poistaa liikkuvan proteesin aiheuttaman 
epävarmuuden. 
Miellyttiivän makuinen, limakalvoja 
suojaava hammasproteesin kiinnitysjauhe. 
Kiinnittiivänä aineena puhdas luonnon
tuote, karayakumi. 
Pakkauksessa on täydellinen tuoteseloste 
ja yksityiskohtainen käyttöohje. 

Tuoteseloste: 
Kiinnittävä aine: karayakumi 
Limakalvoja suojaava aine: allantoini 
Makuaineet: natriumsakkariini, 
piparminttuöljy, mentoli, anetoli 
Lisäksi: natriumbensonaattia, etanolia 

Nyt molemmat tuotteet saatavana 
valintamyymälöistä. 

O Jordai l 
ASTRA-WALLCO 
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masta. Syynä saattaa myös olla synty-
mävika tai palovamma. Mikäli kysymyk
sessä on osittain korvalehden menetys, 
olisi syytä leikkauksen yhteydessä pois
taa epämuodostuneet osatkin, sillä ko
ko korvalehden korvaava täysproteesi 
on helpompi mukauttaa ympäristöön 
kuin osittainen. Reuna-alueiden yhtymä
kohdat on tällöin helpompi saada mah
dollisimman huomaamattomiksi. 

Korvaproteesin valmistamiseen tarvi
taan jäljennös potilaan toisen puolen 
ehjästä korvasta. Jäljennös otetaan ma
kuuasennossa. Korvakäytävä suljetaan 
vanutupolla. Leveä vahareunus mukau
tetaan korvaa ympäröivään Ihoon. Jäl
jennöstä varten tarvittavaa alginaattijau-
hetta sekoitetaan kaksinkertaiseen mää
rään vettä kuin mitä tavallisesti käyte
tään. Korvalehteä taivutetaan ulospäin 
ja alginaattla valutetaan ensiksi korvan 
taakse. Ulkopuolen allemenevlln osiin 
työnnetään alginaatti jäljennösainetta 
sormenpäitä hyväksi käyttäen. Loput jäl-
jennösaineesta kaadetaan korvan pääl
le. 

Retentioina toimivia esim. ns. toimls-
toklemmareita asetetaan jäljennökseen 

ennen aineen kovettumista. Tämänjäl-
keen sekoitetaan löysähköä kipsiä, joka 
kaadetaan alginaatin päälle vahvistuk
seksi. Kovettumisen jälkeen poistetaan 
jäljennös varovasti ja valetaan värjättyyn 
kipsiin. Nyt seuraa potilaan toisen puo
len (puuttuvan puolen) käsittely. Korva
käytävä täytetään vanutupolla, jonka jäl
keen seuraa alginaattijäljennöksen otto 
samoin menetelmin kuin toisenkin puo
len. Kun jäljennös on valettu niinikään 
värjättyyn kipsiin piirretään malliin tule
van keinokorvan ääriviivat. Korvalehden 
pituusakseli piirretään myös mallille. 

Korvalehden muotoileminen pehme
ähköstä vahasta tapahtuu peiliä hyväksi
käyttäen — tarkoitushan on tehdä peili
kuva eikä samanlainen kuin jäljelläole
va korvalehtl. 

Senjälkeen kun kelnokorva on huoiel-
lisesti sovitettu ensin mallille ja sitten 
potilaan puuttuvan korvan paikalle ja 
teuna alueet adaptoitu ympäröivään 
Ihoon seuraa kyvettiin laitto. Käytämme 
samaa menetelmää kuin aikaisemmin 

Kuva 19. 
Kasvoproteesi valmiina paikoillaan. 

Kuva 20. 
Sama sivulta katsottuna. 
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kasvoproteesin ollessa työn alla — yli
suureen erikolskyvettlln. Korvalehden 
näkyvät osat on syytä jättää vapaiksi 
kipsistä, jotta koko näkyvä osa olisi Il
man jälklparantelua lopullinen. Proteesi-
aineena käytämme kuten kasvoprotee-
slssakln Silastic 32 RTV:tä, joka värjä
tään niinikään aikaisemmin selostamal
lamme tavalla. Huomattakoon, että po
tilaan on oltava noin puolen tunnin ajan 
huoneessa ennen värjäystyötä, jotta tu

los olisi sama kuin olemassaolevalla 
korvapuolella. 

Keinokorvan aukko korvakäytävään 
on tietenkin oltava auki, jotta kuulotol-
mlnta olisi hälrllntymätön. Kuvassa 21 
näemme valmiin proteettlsen korvan 
palkallaan. Kysymyksessä on nuori 
miespotilas. 

Orbitaaiiepiteesin vaimlstaminen 
Orbltaaliproteesi korvaa puuttuvaa pln-

Kuva 21. 
Korvaproteesi vaimiina. 

Kuva 22. 
Naispotilas ennen orbitaailproteesin val
mistusta. 

Lehtemme tilaajille. Ilmoittajille sekä kalkille ystäville 

uää joulua 
j a 

Önnellisia j£uUa ^^uoila 
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takudosta ja tämän alla ollutta luuku-
dosta. Tähän proteesiin liittyy myös kei-
nosllmä (Okkulari proteesi). Tämän pro
teesin reuna alueet ulottuvat otsaan, 
nenään ja korvaan saakka — tapauk
sesta riippuen. Kasvonoslen menetyksen 
syynä on useimmiten syövän seuraukse
na oleva operatiivinen toimenpide. 

Kuva 23. 
Työmalli kejnosilmä kiinnitettynä va
haan. Yläpuolella nähdään apuväline oi
kean asennon määrittämisen helpotta
miseksi. 

Usein on välttämätöntä ennen varsinais
ta kasvoproteesijäljennöstä tehdä poti
laalle ylä hammasproteesi obturaatto-
reineen. 

Keinosilmiä on nykyisin saatavissa 
tehdasvalmisteisina. Methyl-methacry-
laatlsta valmistettuja pidämme suosltel-
favimpina. 

Valitaan värin, koon, Iriksen ja pupil
lin suhteen sopiva akryyli keinosilmä. 
Silmän taakse, sekä ylä- ja alareunoille 
työstetään muutamia retentioita. Silmä 
kipsataan Palapont kyvettiin puoleenvä
liin saakka. Kyvetin molemmissa puolis
koissa käytetään kovakipsiä, 

Kyvetin avaamisen jälkeen silmä Ir-
roltetaan kyvetinpuollskosta. Keinosil-
män liristä peittävästä kirkkaasta ker
roksesta freesataan varovasti kerros 
pois. Pinta tasoitetaan ja killloitetaan 
hohkaklvijauheella. Värjäykseen käyte
tään pigmenttivärejä sekoitettuna liuok
seen, joka saadaan sekoittamalla 10 
osaa kirkasta Microlon jauhetta 1;een 
osaan "non crossllnked" Microlon Mo
nomeria. 

Valoisassa huoneessa mitataan ter
veen silmän pupillin läpimitta. Keinosll-
män pupilli saa tässä vaiheessa olla 
hieman suurempi. Iiriksen värjäystä var
ten valitaan värit terveen silmän Iirik
sen mukaan. Keinosllmän iiriksen pin
nasta poistetun kerroksen tilalle valmis
tamme läpinäkyvästä Plexlstä kuperan, 

Die Redaktion vvunscht alien 
VVerten Koiiegen im Auslande 
ei n Fröhliches Weihnachtsfest 
und ein Gliickliches Neues Jahr 
1977! 
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12 mm läpimittaisen linssin. Tämä kiin
nitetään vesitipalla keinosllmän Iiriksen 
päälle. Tämä siksi, että tällöin saamme 
jokseenkin oikean kuvan siltä, millaisel
ta silmä tulee värjäyksen jälkeen näyt
tämään polymerlsolnnin jälkeen. Silmän 
valkuainen vaatii niinikään värjäystä. 
Verisuonet jäljitellään ohuiden punais
ten lankojen avulla, jotka sävytetään 
mukaan värjäysvaiheessa. Tässäkin vär
jäyksessä toimitaan kerroksittain, sy
vyysvaikutuksen aikaansaamiseksi. 

Värjäyksen jälkeen silmä asetetaan 
takaisin kyvetin alapuoliskoon. Asento 
saadaan samaksi taakse työstettyjen py
kälien ansiosta. Väliaikaisen, liristä peit
tävän linssin tilalle tulee nyt kirkasta 
akryyliä, jolloin kyvetti suljetaan ja po
lymerisoidaan. Tämän jälkeen seuraa 
silmän ottaminen ulos kyvetlstä sekä 
klilloltus. 

Potilaan valmistaminen jäljennöksen-

Kuva 24. 
Orbitaailproteesin vastakkainen puoli. 
Keinosiimän sisäpuoli näkyvissä. 

ottoa varten tapahtuu samoin kuin aikai
semmin selostetussa nenäproteesi ta
pauksessa. Vahasta tehdään klpslmallli-
la sovitusta varten piirroksia hyväksi
käyttäen malli, johon keinosilmä kiinni
tetään. Nyt voidaan sovittaa proteesi en
simmäisen kerran. Silmää ympäröivä 
osa proteesista parannellaan "palkan 
päällä". Kuvassa 23 nähdään, miten kei
nosllmän olkea sijainti verrattuna oi
keaan silmään voidaan tarkastaa ja teh
dä tarpeelliset korjaukset. 

Seuraavat työvaiheet ovat samat kuin 
aikaisemmin selostetuissa nenä ja kas-
voproteeseissakin. Materiaalina käyte
tään niinikään värjättyä Silasta 732 RTV 
nimistä materiaalia. Ennen lopullista 
pintavärjäystä kiinnitetään proteesi pal
kalleen Medical Adhesive Type A:n 
avulla. Tätä ennen tehdään silmäluo
men paikalle ura, johon keinoripset kiin
nitetään. Nämä ovat luonnonhiusta. Ne 
leikataan samanlaisiksi kuin omassa sil
mäluomessa ja taivutetaan samanlaisik
si. Alaluomi killloitetaan, jotta vaikutus 
olisi luonnollinen Ikäänkuin kyyneleen 
kostuttama. 

Potilaalle selostetaan miten hänen tu-

Kuva 25. 
Orbltaaliproteesi lopullisesti valmiina 
paikoillaan. 
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lee puhdistaa ja hoitaa proteesiaan. 
Isosankaiset silmälasit, joissa on väri-
sävytetyt lasit auttavat peittämään osan 
proteesista. (Kuva 25). 

• jasen ja avustuskassan maksut! 

L I I T Y 
A V U S T U S 
K A S S A A N 
OSOITE ON 
SIVULLA 8 

Edelläselostetut menetelmät ovat 
osoittautuneet erittäin hyviksi valmistet
taessa maxlllofaclall-proteeseja. 
Käännös: Das Dental Labor N:o 10 1976. 

Merkki mainoksena 

Oheisen malin mukaista laattaa saa 
tilata Liitolta hintaan ä 6,—. Tarkoituk
sena on kättää laattaa kirjelomakkeissa 
kirjekuorissa ja käyntikorteissa ym. Li
säksi voi tekstissä olla maininta Suo 
men Hammasteknikkojen LIitton jäsen. 
Tilatessa laatta lähetetään postien
nakolla. 

M Y Y T Ä V Ä N Ä 
Käytetty, hyväkuntoinen 
hammaslääkärin välineistö 
(Ritter) edullisesti. 
Tiedustelut 
Puh. 953-8 130/Heinonen 

1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 

* '^y^aufiallisla "joulua % 
* * * J a 

(Onnellista Kuita Kuotta 

LIISI JALKANEN 
* * * * * ************************** 

JUHLAMITALLI JA HISTORIIKKI 

Suomen Hammasteknikkojen Liiton 50-vuotisjuhlamitalia 
on jälleen rajoitetusti saatavissa hintaan 150:— kpl Sekä 
historiikkia ja jäsenmatrikkelia hintaan 40:— kpl. 

Tilaukset lähetettävä Liiton toimistoon Arkadiankatu 14 
B 30, 00100 Helsinki 10. 
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IAZ:n 20-vuotisjuhlakokous 
lAZ:n (Internationale Arbeltsgemeinschft 
der Zahnprothetlker) juhlakokous pidet
tiin 6—10. 10. 1976 Amsterdamissa. 
Edustettuna oli 13 eri maata ja osan
ottajia 137. Uusia maita olivat Kanada, 
Australian Tasmaania ja Irlanti. Avajai
set oli vaikuttava tilaisuus kun torvisoit
tokunta soitti 13 maan kansalalslaulut ja 
kunkin maan lippu oli samalla kunnia-
asennossa. Tämä juhlava seremonia 
kesti melko pitkään ennenkuin kaikkien 
kansallislaulut oli soitettu. Kokouksessa 
tuotiin esille eri maiden aikaansaannok
sia ja asioiden eteenpäin menoa. Erit
täin ponnekkaasti selostettiin niiden 
maiden aikaansaannoksia, joissa käsi
tellään ja on ratkaisuvaiheessa ham-
masproteetlkkojen toiminta, kuten Tans
kassa on nyt laita. Samoin Hollannissa 
on eteenpäin meno hyvissä asemissa. 
Siellä saimme nähdä valmistumisvai
heessa olevan koulurakennuksen, jossa 
tullaan hammasproteetikkoja koulutta
maan. Näin oli laita monessa muussa
kin maassa ja hyvin näyttää asiat luis
tavan. On ilahduttavaa todeta, mitenkä 
monessa maassa annetaan täysi arvo 
erikoishammasteknikkojen toiminnalle 
ja siltä tuleva hyöty Ihmiskunnalle. 
Myöskin kuulimme lääketieteen tohto
rin, röntgenologi L. Ravasz'ln esitelmän 
aiheesta: ylä- ja alaleuan pahanlaatui
sista kasvaimista. TavanmukalsestI jul
kaistiin myöskin julkilausuma, joka jaet
tiin myöskin lehdistölle. Julkilausuma 
oli näin kuuluva: 

Kansainvälisen Hammasproteetikko-
jen Järjestön (I.A.Z.) 20:een juhla-
kongresslln liittyvä julkilausuma, joka 
annettiin Amsterdamissa, Hollannissa 
lokakuussa 1976. 

I.A.Z. perustettiin vuonna 1956 Itäval
lan, Länsi-Saksan ja Sveitsin kansallis
ten Hammasteknikkojen Järjestöjen 

aloitteesta. Kuluneiden 20 vuoden aika
na siihen liittyi 10 kansallista alan am
mattijärjestöä eri maista lisää, ollen jä
senmäärän tällä hetkellä 13. 

I.A.Z:aan kuuluu eurooppalaisten jär
jestöjen lisäksi alan järjestöjä myös 
Austraallasta, Tasmaniasta sekä Kana
dasta. 

I.A.Z. toteaa, että tällä hetkellä sää
dettyjen hammasteknikkojen ammattia 
koskevien lakien mukaan pidetään ham-
masproteetlkon ammattia lääketietee
seen liittyvänä ammattialana. Lisäksi tä
tä ammattia voidaan pitää myös sosiaa
lisessa mielessä välttämättömänä. 

I.A.Z. pitää velvoittavana tehtävänään 
ja päämääränään yhteistyössä niin kan
sallisten kuin kansainvälisten terveys
viranomaisten kanssa kehitellä ja val
mistella lainmuutoksia, jotka mahdollis
tavat hammasproteetikkojen Itsenäisen 
ammatinharjoittamisen toteuttamisen. 

Pidämme pyrkimyksiämme oikeutettui
na, koska monessa Euroopan maassa 
hammasproteetlkon ammatti jo on lail
lisesti hyväksytty ja toteutettu. Kana
dassa proteetlkon ammatti on laillistettu 
7:ssä provinsslssä 9:stä. 

On todettavissa, että lähitulevaisuu
dessa useat muutkin maat täydentävät 
terveydenhoitoa koskevat lakinsa. 

I.A.Z. nauttii luottamusta kalkissa ter-
veydenholtoellmlssä — myöskin kan
sainvälisissä elimissä kuten Maailman 
Terveysjärjestössä (WHO) ja Euroopan 
Talousyhteisössä (EEC). 

IAZ:n puheenjohtajaksi valittiin edel
leen Bent Pllh Jensen Tanskasta, sekä 
uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin I 
Peter Burkhart Sveitsistä ja II John 
Birch Irlannista. Pääsihteerinä toimii 
edelleen ansiokkaasti J. M. Molenwlk 
Hollannista. Mainittakoon, että IAZ:n 
johtokunnassa Istuu edelleen liittomme 
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Emaa. 
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M E R K K I V U O S I A 
50 V U O T T A täyttää 20. 12. H t . 

E e r o S a l o n e n Turussa 
50 V U O T T A täyttää 28. 12. Eht. 

M a t t i L a m p o Forssassa. 
60 V U O T T A täyttää 04. 02. -77 

Eht. L a s s e V u o r i m i e s Pih-
laistossa. 

50 V U O T T A täyttää 11. 02. -77 
H t . A a r n e H o l o p a i n e n K o t 
kassa. 

50 V U O T T A täyttää 03. 03. -77 
H t . O n n i S a l o n e n Helsin
gissä. 

50 V U O T T A täyttää 15. 03. -77 
H t . O n n i S a l o n e n Helsing
issä. 
Tulipa pyöreitä vuosia täyteen 

siitä onnittelen SHL. 

K U O L L E I T A 
0 1 . 11. 1976 kuoli vaikean sairau

den murtamana E H T S t i g G r a n 
l u n d Hämeenlinnassa 49 vuotiaana. 

Jäsenensä muistoa kunnioittaen 
S H L . 

"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 oila 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 

v,T* SYNOFORM 

Y K S i N M Y Y N T i : 

TAKAHAMPAISSA 
puremisteho ja 
esteettisyys yhtyvät 
harmoonisesti — 
myös ristipurennassa 
— helppo asetella — 
saatavana posliinista 
ja akryylistä — 
kannattaa kokeilla! 

Valmistaja: 
VITA ZAHNFABRIK 
Säcklngen 
Länsi-Saksa 

V E I K K O A U E R 
PUH. 174 213 — VUORIK. 22 A — HELSINKI 10 



Ruokatunti alkaa tasan 
kloll.00. Jo kloTI.01 
moka on valmista. 

Husqvarnalla on työpaikkaruokailuun ratkaisu, joka takaa 
lämpimän aterian mitiin vuorokaudenaikaan tatiansa. 

Husqvarna mikroaaltouuni kuumentaa ruoka-annoksen 
minuutissa ja pakasteen parissa. Ei polta, ei kuivata eikä 
muuta makuja. Ei tarvita erikseen lämmitysastioita eikä 
lakeluhenkilöstöä. 

Vain ruoka-annos lautasellaan tai pakkauksessaan 
mikroaaltouuniin, kansi kiinni, nappi alas ja lämmintä tulee. 
Pienen yrityksen koko tienkiokunnan ateriat saadaan 
kuumennettua muutamassa minuutissa. 

Hyvin järjestetty työpaikkaruokailu on tuntuva sosiaalinen 
etu. Se lisää viifityvyyttä. Husqvarna mikroaaltouunin avulla 
ruokatunti riittää muutiunkin kuin syömiseen. Se on ajankäytön 
kannalta paras ruökailuratkaisu. 

Husqvarnalla on pätevät ratkaisut myös ruuan säilytykseen 
)a astioiden konetiskaukseen, mikäli ei käytetä kertakäyttö
astioita. 

Ota yhteyttä ja tiedustele yksityiskohdista lähimmältä 
Husqvarna-kauppiaalta tai suoraan Husqvarnan Electronic 
osastolta Tampereelta puh. 931 - 31 100. 

Hammasvälineen laboratorio-osastolla ovat edustettuina 
mm. seuraavien päämlestemme tuotteet: 

bremer 
goldschlägerei VVilh.Herbst 

• Rankametailit VVironit ja VVironium 
• Kultavalu-uuni infratherm 
• Rankavalu-uuni Eltherm 
• Rankavalulinko Castor 
• Vibraattorit. Vibromaster ja Vibroboy 
• Muovikidepuhallin, Minipol 
• Hiekkapuhaltimet, Minikor, Protempo ja Prolempomatic 
• Elektroiyyttikiiiioitin, Eltropoi 
• Kultavalumassa, Aurovest 
• Rankavalumassa. VVirovest 
• Duplikointiaine, VVirodouble 
• Tappikipsit, Begoiith ja Begodur 

Lisäksi vahat, kiilloitusaineet ym. tarvikkeet 

degussa 
• Degulor kullat ja kultajuotteet 
• Kultavalulinko, T 3 
• Kullan elektrolyyttikiilloituslaite 
• Happokäsittelylaite, Neacid 

Lisäksi muita kuvatekniikassa käytettäviä laitteita ja tarvikkeita 

ivoclar 
• Kruunu- ja siltamateriaalit. Pyroplast PE ja C -h B materiaalit PE väreissä 
• Pyroconvector kuumailmapuhallin 
• Proteesimaterlaallt SR - 3/60 
• Akryylin eristysaine Ivoclar Separating Fluid 
• SR- Vivodent PE akryylihampaat ja Vivodent C porsliinihampaat 
• Vahanpoistoaine, Vax Eliminator 

hager & meisinger 
• Hiomakivet )a porat 

V i / u V i / if#HAMMASVAUNE 
Pohjoisesplanadi 25 A, 00100 Helsinki 10, 90-12 623 Yliopistonkatu 15 B22,20100Turku 10, puh. 921-336 533 

Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Oulu • Seinäjoki • Tampere 



J O U K K O J U L K A I S U 

Uusimman teknisen kehityksen hyväksikäytön ja 
lisääntyneen kokemuksen myötä syntyi uusi 
BIODENT METALLKERAMIK UniversaI. 

Tunnusomaista sille on posiiinipääiiysteen parempi 
syvyysvaikutus, hohto ja eloisuus. Varma 
onnistuminen toistettaessa BIODENT-värejä 
vaihtelevissakin posliinikerrostuksissa. 
Suurin mahdoll inen varmuus myös käytettäessä 
eri metalleja laboratorion ja hammaslääkärin 
vaihtelevista vaatimuksista. 

Biodent-Metallkeramik UniversaI. 
Kruunujen ja siltojen posliinipäällys, kiinteissä tai Irroitettavissa, 

etu-ja taka-alueen tapauksissa, eloisissa BIODENT-väreissä. 

mm^m - D E T R E Y ® Biodent 
Metallkeramik 


