Luonnollista estetiikkaa

Aivan kuten mineraalien puhtaus ja loiste heijastavat kauneutta ja täydellisyyttä, on estetiikka Ivoclar-hampaille ominainen laadun erehtymätön tuntomerkki.
Värjäyksessä käytettävä erityinen menetelmä sekä useampi
kerros valmistuksessa aiheuttavat tulevan valon optisen vaihtelun samalla tavalla kuin luonnollisessa hampaassa.

Hampaiden eläväntuntuinen heijastus antaa potilaalle varman
olon. Tästä syystä hampaamme
ovat saaneet osakseen maailmanlaajuista tunnustusta ja arvostusta.
Hammasväline

IVOCLAR

Orioiaoy

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA

HALUTAAN TYÖPAIKKA

Vakinainen työpaikka
hammasteknikolle tai
hammaslaborantille Raumalla.

Valmistuvia hammasteknikoita
vailla työpaikkaa. Ota yhteyttä:

Puh. 938-228722/Ilpo Tuominen

TAPAHTUMAKALENTERI
Tämän otsikon alle kerätään kaikki
alamme tapahtumat, kurssit, luentopäivät, messut ym. Kaikki tietoa keräämään.
2. Kansainvälinen
Titaani-Symposium,
Kioto, Japani, 18.-19.1.1992

Hammasteknisen alan vuosikokoukset
Hampaantekijöiden

Talvikisat, Kuopio

XIV Kansainvälinen hammastekniikan
koulutuspäivät, St. Moritz, Sveitsi,
8. -14.3.1992
IDZ-92, International Dentalschau,
Köln, Saksa, 6.-11.4.1992
Hammastekniikka -92 -päivät, Messukeskus, Helsinki, 14.-16.5.1992
Suomen hammaslääkäriseuran
100-vuotisjuhlat, Helsinki, 13.-16.5.1992
Hammasolympiaadit, Madrid, Espanja
9. Quintessence-Symposium ja
12. Keramiikka-Symposium
22.-25.7.1992
Kansainvälinen
Hammaskonferenssi,
Göteborg, Ruotsi, 18.-19.9.1992
FDI-kokous ja näyttely, Berliini, Saksa
20.-26.9.1992
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VHTO, Kuopio, puh. 971-222 688
VHTO, Hki, puh. 90-755 6899

MYYDÄÄN
Edullisesti akryylityön koneita
ja laitteita.
Puh. 918-512 274, Paula Kontula

KADONNEITTEN MIKROMOOTTOREIDEN
ARVOITUS
Valtion hammasteknikko-opiston EHT-luokastaon lukuvuoden 1990/1991 aikana hävinnyt toistaiseksi selvittämättömällä tavalla viisi mikromoottoria jalkavastuksineen,
joiden valmistusnumerot ovat seuraavat:

Moottori

Jalkavastus

126651
126716
128427
128432
128467

244601
244603
244607
244608
244609

HAMMASALAN KOULUTUKSESSA
KIEHUU
Suomen kansan hampaiden ja suun
kunto on parantunut huomattavasti.
Vastaavaa hammashoidon tarpeen
kasvua kuin ennen ei enää ole.
Yleinen hallinto haluaa säästää.
Tässä syitä vaatia hammashoidon peruskoulutuksen vähentämistä. Hammaslääkärijärjestöt esittävät, että Kuopion Korkeakoulun
Hammaslääketieteen laitos suljetaan.
Hammaslääketieteen opiskelijat
vaativat, että opiskelijoiden vuosittainen sisäänotto oppilaitoksiin pitää vähentää 80:een nykyisestä
135:stä. Vaatimuksia painotettiin
yhden päivän lakolla. Valtion Hammasteknikko-opiston
johtokunta
päätti esittää, että hammasteknikkojen peruskoulutukseen vuosittain
tulevia vähennetään nykyisestä 40:
stä 32:een opiskelijaan, tosin ylijäävä koulutuskapasitetti käytetään hammaslaboranttikoulutukseen.
Suurempia muutoksiakin on suunniteltu.

Erikoishammasteknikkojärjestö
vaatii, että erikoishammasteknikkoja koulutettaisiin 12—16 kpl
vuodessa.
Erikoishammasteknikoiden työmäärä vähenee j a on vähentynyt,
suun terveyden lisääntyessä j a potilaiden harvetessa. Vaatimus näinkin suuren peruskoulutukseen ei ole
järjestön jäsentenkään etujen valvontaa, ehkä päinvastoin. Ei valtionkaan kannata kouluttaa kouluttamisen vuoksi jotain suurempaa
varten, mitä ei ole näkyvissä.
Perusteluina vaatimuksille on
erikoishammasteknikoiden ikärakenne, jossa on paljon eläkeläisiä.
Kuitenkin 80-luvun koulutuspuumi
on saanut aikaan sen, että lähes j o ka toinen hammasteknikko, joka on
valmistunut ennen vuotta 1984 on
erikoishammasteknikko. Meillä on
vuonna 2010, jos ei kouluteta yhtään erikoishammasteknikkoa, vielä 164 EHT:tä, jotka ovat alle 65
vuotiaita. Vuonna 2010 on siis jäl-
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AKRYYLIALLERGIA JA
VAIHTOEHTOISET MATERIAALIT
HLT T I M O R A N T A N E N
Hammasteknikkolehdessä 2/91 j u l kaistiin "Paljon kärsineen" potilaan
kirje, jossa hän kertoi olevansa allerginen muoviproteeseille ja oireiden ilmenevän siten, että proteesin
käytön yhteydessä "keho alkaa
särkeä joka puolelta ja peräaukko
tulehtuu ja vuotaa verta." Potilas
kysyy, eikö joku voisi alkaa valmistaa kautsuproteeseja, koska hänen
tietämänsä mukaan kautsu olisi
materiaali, joka ei aiheuta allergiaa.
Samassa yhteydessä EHT Jorma
Loppukaarre toivoo yhteyttä kautsuproteeseja valmistavaan hammaslaboratorioon, koska "allergiaongelmat lisääntyvät jatkuvasti ja
on katastrofaalista, ettei ole tarjota
vaihtoehtoa muoviallergiasta kärsivälle proteesin käyttäjälle". — Kun
ainakaan julkisesti ei ole ilmaantunut kautsuproteeseja valmistavaa
hammaslaboratoriota, koetan seuraavassa esittää, mitä muita keinoja
kautsun lisäksi voisi olla olemassa,
kun näitä "paljon kärsineitä" pyritään auttamaan.
Proteesimuovit ärsyttäjinä
Jos pidämme sormeamme muutaman tunnin akryylinesteessä, on
varsin todennäköistä, että jokainen
meistä saa sormeensa jonkinasteisen ärsytyksen: sormen iho tulehtuu
ja siihen syntyy jopa haava. Toki
toisilla reaktio syntyy nopeammin
ja voimakkaampana kuin toisilla,
mutta kaikille se tulee. Ärsytystila
kestää muutaman päivän ja paranee. Siinä oli ärsytysihottuma eli
ärsytysdermatiitti, joka aiheutui siitä, että ihomme ei siedä monomeerin kaltaista ainetta, kun se ei esimerkiksi siedä kiehuvaa vettä. Suun
limakalvo reagoi monomeeriin (kuten kiehuvaan veteenkin) vastaavalla tavalla ja tällöin käytämme termiä ärsytysmukosiitti.
Valmista proteesia voimme sen
sijaan hypistellä tai pitää suussamme vuosikaupalla ilman, että saisimme ihollemme tai suun limakalvolle vastaavaa ärsytysreaktiota.
T ä m ä johtuu siitä, että vain monomeeri voi toimia ärsyttäjänä ja sitä
on valmiissa proteesissa yleensä
niin vähän, että määrä ei ylitä ärsytyskynnystä. Aniharvoin jäännösmonomeeri voi kuitenkin aiheuttaa
ärsytysmukosiitin, jos potilaan l i -
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makalvo on poikkeuksellisen herkkä ja jos jäännösmonomeeria on
poikkeuksellisen paljon. Näin saattaa käydä lähinnä kylmä- tai kaatoakryylien käytön yhteydessä. —
Pääosa jännösmonomeerista liukenee kuitenkin sylkeen muutaman
päivän tai viikon kuluessa ja ärsytysmukosiitti paranee.
Jos proteesi aiheuttaa ärsytysmukosiitin, se ilmenee muutaman
päivän kuluessa proteesin käyttöönotosta ja paranee muutamassa päivässä tai viikossa
Mitä on muoviallergia?
Allergiassa on kysymys eri mekanismista kuin ärsytysdermatiitissa.
Allergiassa kudokset tunnistavat
siihen tunkeutuvan aineen sellaiseksi aineeksi, jonka kanssa ne ovat
aiemminkin joutuneet tekemisiin ja
jonka ne ovat siinä yhteydessä todenneet syystä tai toisesta muistamisen arvoiseksi. Tätä tuntemaansa
ainetta ne nyt tervehtivät jälleennäkemisen merkeissä. T ä m ä tervehdys ilmenee useimmiten jonkinasteisena ihottumana tai limakalvomuutoksena, mutta joka histologisesti eroaa
ärsytysmuutoksesta.
Ihottuma tai limakalvomuutos i l menee lähes poikkeuksetta siinä
kohdassa, johon kyseinen materiaali on kontaktissa. — Kun ärsytysdermatiitti kehittyy lähes kaikkialla, ilmenee allergiareaktio vain
harvoilla. Kun
ärsytysreaktioon
tarvitaan kyseistä ainetta väkevänä
ja paljon, riittää allergiareaktioon
hyvinkin vähän sen jälkeen, kun allergisoituminen on tapahtunut...

sä), ettei se kykene irtautumaan ja
tunkeutumaan limakalvoon. Polymeeri ei näin ollen allergisoi eikä
aiemmin allergisoitunut reagoi sille.
Proteesi ei kuitenkaan ole pelkkää
polymeeriä vaan sisältää aina
enemmän tai vähemmän niin metymetakrylaatin kuin muiden perusmuovien monomeereja. Monomeerit ovat lyhyitä ja vikkeliä ja
juuri ne toimivat allergeeneina.
Tästä syystä monomeerikontaktia
pitäisi välttää ihoon tai limakalvoon. Vastaavasti proteesin jäännösmonomeeri tulee saada mahdollisimman vähäiseksi. Se on pienimmillään ohjeiden mukaan valmistetussa hidaskeittoisessa akryylissä. Kun jäänösmonomeeri on
5—11 kertainen kylmä-, kaato- ja
press-akryyleissä
keittoakryyliin
verrattuna (Ruyter 1980; kuva 1),
tulisi niiden käyttöä välttää varsinkin kokoproteeseissa. Metylmetakrylaatimonomeerin allergiaa aiheuttava vikkelyys ei kuitenkaan
ole pelottavan suuri. Hammastekninen henkilöstö on lähes päivittäin
tekemisissä metylmetakrylaattimonomeerin kanssa ja tästä huolimatta vain 2 % ammattikunnasta on allergisoitunut
sille
(Rajaniemi
1987). Hammaslääkäreistä lienee
allergisoitunut muutama. — Yhdistelmämuovien monomeerit ovat
selvästi vaarallisempia kuin varsinaiset proteesimuovit ja ihokontaktia niiden kanssa on ehdottomasti
vältettävä.

Väestö voi allergisoitua käyttämillemme muoveille kolmessa yhteydessä:
1. Proteesissa on poikkeuksellisen
paljon j äännösmonomeerej a, j o l Allergia muodostuminen edellytloin ne voivat toimia allergian
tää että kontakti allergeeniin on
aiheuttajana tai sen laukaisijana.
pitkä (yleensä muutama viikko)
Tämä vaihtoehto lienee harvitai toistuva ja että allergeeni on
nainen, mutta kaato- ja presstunkeutunut ihoon tai limakalakryylien yleistyminen saattaa
voon, jonka solut painavat tunkeimuuttaa tilanteen. — Akrylaatlijan mieleensä Kun sama aine
tien yhteydessä on runsaastikin
tunkeutuu myöhemmn kudokseen uuddkeskusteltu
hajoamistuotteena
leen, kudos reagoi allergisella ihotsyntyvästä
formaldehydistä,
tumalla tai mukosiitilla
mutta tässä lienee tehty kärpäsestä härkää. Leivässä ja CocaColassa on formaldehydiä enemKuka allergisoituu hammasmän kuin proteesissa (Ruyter
hoitomuoveille j a miten?
1991).
Hammashoidossa käytettyjen muo2. Toistuva limakalvokontakti kovien polymeeri on niin pitkä ja luvettamattomien paikkausmuojasti kiinni proteesissa (tai täytteesHammasteknikko 4 — 1991

vien tai polymeroitumattomien
kylmäakryylien kanssa.
3. Muovikontaktit työssä tai kotona. Hammashoitohenkilöstön l i säksi käyttämiemme muovien
kanssa joutuvat tekemisiin lähinnä kirurgit (nivelproteesit),
maalarit, siivoojat (lattiavahat)
ja kirjapainotyöntekijät. Kirjallisuudessa on esitetty esimerkkinä
allergisoitumisesta nainen, joka
oli käyttänyt tekokynsiä, joissa
oli käytetty samoja muoveja
kuin hammashoidossa.
Mikäli potilas on allergisoitunut
hammashoitomuoveille, hän reagoi ko. muoville ihollaan. Suun
limakalvon reagointi on harvinaisempaa. Allergia todetaankin ihotestillä. Jos ihotesti ei osoita allergiaa, ei sitä myöskään ole suussa.
On siis huomattava, että allergian
toteaminen ihotestillä, ei suinkaan
ole osoitus siitä, että suun limakalvo reagoisi vastaavasti. Tästä on
osoituksena
nikkeliallergikoille
valmistetut nikkelipitoiset kruunut.
Kun kymmenelle nikkeliallergikolle valmistettiin nikkelipitoisesta seoksesa kruunuja, ei yksikään saanut
niistä iho- tai limakalvo-oireita
(Spiechovvicz ym 1984). T ä m ä johtuu toisaalta syljen eristävästä ja
poiskuljettavasta ominaisuudesta ja
toisaalta ihon ja limakalvon kudosrakenteiden erilaisuudesta. Myös
hammasteknikot, jotka ovat allergisoitunet metylmetkrylaatille, ovat
voineet käyttää akrylaattiproteseejaan.
Kuinka paljon väestössä
on muoviallergikkoja?
Suoria tietoja muoviallergikkojen
määristä ei ole olemassa, mutta toisaalta ei ole myöskään näyttöä siitä,
että heidän lukumääränsä olisi l i sääntynyt
(Kemikaalineuvottelukunta 1991). Muoviallergian yleisyydestä on kuitenkin mahdollista
päätellä eräiden valikoituneiden aineistojen perusteella.
Ruotsissa on suoritettu useampia
tutkimuksia (Axell ym.
1983,
Yontchev ym. 1986, Stenman &
Bergman 1989), joissa kohderyhmänä olivat henkilöt, joilla epäiltiin
olevan hammashoitomateriaaleista
johtuvia allergioita. Muoviallergioiden määrä vaihteli näissä valikoituneissa aineistoissa 0,4 % ja 5 %:n
välillä. Vastaavassa tanskalaisessa
aineistossa (Kaaber 1979) burning
mouth-syndroomasta kärsivillä kokoproteesin käyttäjällä 6 %:lla oireet mahdollisesti johtuivat muoviHammasteknikko 4 — 1991

allergiasta, joskin suurempiakin lukuja (23 %) on esitetty (Kaaber
1990).
Suomen proteesinkäyttäjien
joukossa lienee muutamia kymmeniä
ihmisiä jotka kärsivät proteesimuoviallergiasta.
Itse en ole kertaakaan kohta 30
vuoden aikana lähettänyt potilasta
muovitestiin. Yhdellä lähetepotilaalla oli ihotautilääkärin kysymysmerkillä varustettu metylmetakryyliallergia, joskin tällä potilaalla ongelmat olivat aivan muualla
kuin allergiassa.
Muoviallergian diagnosointi
Edellä esitetyn perusteella diagnoosi muoviallergian edellyttää, että
1. suun limakalvolla on muutoksia
kohdassa, joka on kontaktissa
muovin kanssa. (Kokoproteesin
käyttäjillä näitä muutoksia on
verrattain usein, mutta yleensä
ne aihetuvat joko sopimattomasta proteesista tai sieni-infektiosta,)
2. anamneesin perusteella on todennäköistä, että potilas on ollut
tekemisissä muovien monomeerien kanssa,
3. ihotautilääkärin
suorittamassa
ihotestissä potilas reagoi positiivisesti jollekin hammashoitomuoveissa käytetyistä aineista.

joilla on sen laatuisia oireita, että ne
voisivat aiheutua muoviallergiasta,
ongelmat todella johtuvat muoviallergiasta. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista kohdistaa hoito ensin todennäköisempiin syihin. Vasta
kun todennäköisimmät syyt on tarkistettu ja eliminoitu, on aihetta
suhtautua allergiaan vakavasti. I l man vakuuttavaa anamneesista ja
kliinisestä tutkimuksesta ilmenevää
perustetta ei potilasta pidä lähettää
muoviallergiatestiin, koska on todettu itse testin saattavan allergisoida potilaan (Yontsev ym. 1986).
1. Proteesin toiminnallinen kunto
on saatettava asianmukaiseksi.
2. Mikäli proteesinkäyttäjällä todetaan stomatiitti, se todennäköisesti johtuu Candida-infektiosta.
Infektio on mahdollisen laboratoriotutkimuksen jälkeen hoidettava sienilääkityksellä.
3. Kun kyseiset potilaat ovat usein
moniongelmapotilaita (monilääkitys, kuiva suu, psyykkiset ongelmat), pitäisi konsultoida hoitavaa lääkäriä ja potilas tarvittaessa ohjattava hoitoon, jossa on
mahdollsita käyttää
erikoishammaslääkärin, lääkärin ja
psykiatrin palveluksia.
4. Mikäli ongelmien syyksi kuitenkin osoittautuu allergia tavanomaislle proteesimuoville, tulee
kysymykseen
vaihtoehtoisen
proteesimateriaalin käyttö.
Vaihtoehtoiset proteesimateriaalit
Kun proteesiallergia aiheutuu proteesin jostain ainesosasta, joka pystyy irtautumaan proteesista ja jolle
potilas on aiemmmin herkistynyt,
tulee materiaalivaihtoehdon olla
sellainen, jossa kyseistä ainetta joko
ei ole, sitä on mahdollisimman vähän tai se ei irtoudu. Kysymykseen
tulevat tällöin joko kautsu tai termoplastiset muovit. Termoplastisten muovien ainesosat poikkeavat
metalmetakrylaatista ja vaikka ne
olisivat samojakin, ne eivät valmistustekniikasta johtuen pysty irtautumaan.

•

SC

SF

tl

SB

Kuva 1. Jäännösmonomeerien määrät
mitattuna formaldehydin määrillä kylmäakryylissä (SC), kaatoakryylissä (SF)
ja keittoakryyiissä (SB). (Ruyter 1980)

Hoitojärjestys epäiltäessä
muoviallergiaa
Vain pienellä osalla potilaista (yhdellä sadasta, viidellä sadasta?),

Tiedossani ovat seuraavat vaihtoehtoiset materiaalit:
1. Luxene (polyvinylkloridi, jonka
saatavuudesta ei ole tietoa)
2. Acron-Press-Pack (polyviylkloridi). Lisätietoja H T M Lars Nordbergilla (90-407 400)
3. Polykarbonaatti. Lisätietoja: professori Svend Kaaber; Department
of Prosthetic Dentistry, Royal Dental College, DK-8000, Aarhus C,
Denmark.
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4. Polyapress. PVC-muovi, josta l i sätietoja saa ruotsalaisesta hammaslaboratoriosta S. Börjeson; Tuborgsgatan 2, 21741 Malmö, Sverige, puh. 040-1036 15.
5. H T M Teppo Sarpila on puuhaillut viime aikoina näiden materiaalien kanssa ja häneltä saattaa saada
lisätietoja (puh. 90-755 6899).
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KYSELY AKRYYIALLERGIAN
YLEISYYDESTÄ
Edellä esitetyssä artikkelissa akryyliallerigasta esitetään, että
akryyliallerigasta kärsivä proteesinkäyttäjiä olisi Suomessa vain
muutamia kymmeniä. Muutan mielelläni käsitykseni, jos asia on
toisin.
Jos sinulla on omakohtaisia kokemuksia, kuulisin niistä mielelläni
kirjallisessa muodossa. Miten alleriga ilmeni, todettiiko se testillä,
miten hoidettiin ja miten hoito onnistui? Mielelläni ottaisin jopa
potilaan kontaktitietoja, jos potilas antaa siihen luvan.
Terveisin
Timo Rantanen
Valtion hammasteknikko-opisto
Lämmittäjänkatu 2 B, 00810 Helsinki
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UUTISIA
H A M M A S T E K N I I K A N Syyspäivät pidettiin 25.—26.10.1992 Hotelli Hesperiassa. Osallistujia oli 87
henkilöä, joista suuri osa tuli seuraamaan erikoishammasteknikoille
suunnattua ohjelmaa. Tarvikenäyttelyyn osallistui vain yksi, satulatuoleja myyvä yritys.

EHT-koulutusstandardi luodaan
Maailman erikoishammasteknikot
pyrkivät luomaan kansainvälisen
EHT-koulutusstandardin. International Federation for Denturists
(I.F.D) ts. Hammasproteetikkojen
kansainvälinen järjestö (suomalaisittain; erikoishammasteknikkojen
kansainvälinen
järjestö)
on
27.09.91 Lontoossa pitämässään
maailman kokouksessa hyväksynyt
hammasproteetikoille yleismaailmallisen koulutussuunnitelman ja
— standardin hammasproteetikkojen ammattikunnalle. Koulutusstandardi on ensimmäinen laatuaan
maailmassa ja sille odotetaan laajaa kansainväistä tunnustusta. Koulutusstandardi perustuu suomalaisen, tanskalaisen ja näiden mukaiseen hollantilaisen koulutusstandardin hyväksymiseen
pohjaksi
kansainväliseksi normiksi
yleismaailmalliselle koulutukslle. Koulutusstandardi tullaan asettamaan
vielä kuluvan vuoden aikana Euroopan Yhteisön komission hyväksyttäväksi
yleiseurooppalaiseksi
standardiksi hammasproteetikkojen ammattitutkinnoksi.
Kansainvälisen järjestön käsityksen mukaan standardi edellyttää
vähintäin ylemmän keskiasteen
tutkinnon (ts. Suomessa opistotason
jatkotutkinnon vert. erikoishammasteknikko) suorittamista käsittäen standardissa tarkemmin määritettyjen opintoaineiden oppimäärän
suorittamista (standardi liitteenä
pyynnöstä). Standardia valmistelleessa työryhmässä ovat toimineet
edustajat seuraavista maista; Suomi, toimitusjohtaja Harri Aalto (IAZ/
Pääsihteeri), Tanska; Puheenjohtaja Rolf Anholm (IAZ/Puheenjohtaja/
varamies), Hollanti, Varapuheenjohtaja Jan Janssen (IAZ/Varapuheenjohtaja, EC), Kanada; Bill Buxton (IAZ/Varapuheenjohtaja, Pohjois-Amerikka),
Irlanti;
Kevin
Lambert (Sihteeri).
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POLYMEERIEN KEMIA JA TERVEYSVAARAT HAMMASTEKNUKASSA
H T M , EHT TEPPO SARPILA
Keinotekoiset polymeerit sisältävät
hyvin monia kemiallisia yhdisteitä.
Suurella osalla niistä on havaittu
olevan terveydellisiä haittoja tekijälleen j a käyttäjälleen. Tässä artikkelissa kerron mitä yhdisteitä j a
aineita hammastekniikassa työskentelevä käsittelee muovia työstäessään j a miten hänen tulisi toimia,
että näistä polymeerien aineosasista olisi mahdollisimman vähän haittaa hänelle tekijänä j a lopulliselle
tuotteen käyttäjälle eli potilaalle.
Mitä polymeerit sisältävät
Myös jäljennösaineet sisältävät hyvin eksoottisia aineita, mutta pitäydymme käsittelmään lähinnä lopullisen tuotteen muovin osia.
Polymeeri voi koostua yhdestä
tai useammasta polymeeristä. Jotta
pääsemme polymeeriin täytyy meillä olla ensin monomeeri, joka polymeroituu, (ketjuuntuu tai ns. kovettuu).
Hammastekniikassa mm. käytettyjä monomeerejä:
M M A = MetyyliMetAkrylaattin
polymeeri =PMMA
EMA = EtyyliMetAkrylaattin
polymeeri = PEMA
Bis-GMA = BisfenolGlukoliMetAkrylaatti
U E D M A = UrEtaaniDiMetAkrylaatti
T E G D M A = TEtraGlykoliDiMetAkrylaatti
E G D M A = EtyleeniGlykoliDiMetAkrylaatti
Jotta monomeeri saataisiin po1 ymeroitumaan tarvitaan initiaattori, joina käytetään esim: Benzoliperoksiidia (BPO), hyvin yleinen.
Kovettumisen alkuunsysääjänä
ja kiihdyttäjänä tarvitaan jotain. Se
voi olla joko:
Lämpö = kuumapolymeraattl
Aktivaattori = kylmäpolymeraatti
Valo = valopolymeraatti
Kylmäpolymeraateissa toimii aktivaattorina yleensä: joku tertiäärinen amiini esim:
dietyyli-p-toluidiini tai N-dietyylip-toluiidini tai N , N-dihydroksyylietyyli-p-toluidiini.
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Tertiäärisen amiinien sijaan ns.
Press-tyyppisissä muoveissa voidaan käyttää barbituraatti aktivaattoria esim:
Ammoniumsuola ja Kupariyhdiste
tai P-tolueni sulfaattihappo ja lisäaine.
Valokovetteisissa polymeroinnin
alkusysäyksen antaa alfadiketonikatalysaattoriin kohdistunut valo,
joka vapauttaa sen energiaa amiineihin.
Muovi ei saa kovettua ennen aikojaan, joten siihen on yleensä laitettu hydroqinonia. (Inhibiittori)
Jotta aine olisi hieman lujempaa
se silloitetaan eli ristisidotaan esim.
etyleeniglykoolidimetakrylaatilla
(EGDMA).
Usein halutaan, että muovi on
pehmeää tai, että se liukenee hyvin
esim. omaan monomeeriinsä. Tällöin käytetään ns. plastisoijia, joina
käytetään esim:
alifaattista dibuthyliä tai
sisäistä esteriä tai
alkyylistä maleattia tai itaconaattia
Plastisoijia on erityisen paljon ns.
pehmeissä pohjausaineissa, joista
ne yleensä liukenevat sylkeen tai
hapettuvat (tablettipuhdistusaineet)
ja polymeeri kovettuu.
Auringon valo rikkoo polymeeriketjuja ja ns. vanhenta muovin.
T ä m ä estetään käyttämällä ns. UVstabilaattoreita. Ne imevät itseensä
aineeseen tulleen UV-valon. Näitä
on esim: 2-hydroksyyli-4-metaoksyylibenzofenoni.
Muovi värjätään jollain väriaineella, joina käytetään esim: metallioksiideja kuten ennen esim. kadmiumoksiidia (punainen) tai nykyään orgaanisia väriaineita.
Sangen usein muovimme sisältää
täyteainetta. Se voi olla orgaanista
esim:
joku polymeeri, joka ei osallistu
ketjuuntumiseen
tai epäorgaanista "kiveä" esim:
talkkia, piioksiidia makro- tai mikrokoossa, alumiinioksiidia ym.
Raakamuovi voi sisältää myös
liuottimia
ohentimena,
jolloin
yleensä käytetään MMA:ta.
Muita lisäaineita.
Näitä kaikkia voi olla proteesiakryyleissä,
lusikka-akryyleissä,

pehemäpohjausaineissa,
fasaadimuoveissa, lakoissa, ym:ssa.
Erityisesti on sanottava muutama
sana:
1. Pikaliimoista. Ne voivat olla
etyyli, metyyli, propyli tai butyylisyaaniakrylaatteja.
2. Ns. Metalli-muovi-adhesiivit. Ne
sisältävät yleensä 4-Metakrylaatteja.
Lähteet 1. 2. ja 3.
Mitkä aineet ovat vaarallisia
Etyyliakrylatit ovat vaarallisia. Osa
on haitallisia j a loppuja epäillään.
Kaikkia aineita ja niiden vaikutusmekansimia ei tunneta... 4.
Asia voidaan yksinkertaistaa siten, että käsittelemme kaikkia monomeeri-polymeeri-yhdistelmiä vahingollisina aineina, kuten M M A monomerinestettä.
Pitäisikö valmistajan ilmoittaa,
mitä aine sisältää?
Kyllä. Tosin j o edellä oleva selvitys
eri aineista on tylsää luettavaa,
vaikka se on vasta raapaisu aineista, mitä polyeerit sisältävät. Ehkä
parempi olisi selvästi purkin kyljessä ilmaista, että aine on vahingollinen käyttäjälleen. On väärin antaa
kuva käyttäjälle, että valokovetteinen muovi olisi turvallisempi käyttää. Se voi sisältää täsmälleen samoja aineita kuin kuuma- tai kylmäpolymeraatti ja vielä lisääkin.
Monomeeri kovettuu polymeeriksi
Niin tekee, mutta ei täydelleen.
Kuumapolymeraatit
kovettuvat
yleensä yli 80 %:sesti. Kylmäpolymeraatit kovettuvat noin 50 %:sesti.
Valokovetteiset kovettuvat 50—
70%:sesti. 3.
Mitä kovettumaton monomeeri
tekee?
Osa polymeroituu ajan kuluessa.
Osa j ä ä polymeroimatta (on ketjussa kiinni vain toisesta rektiokohdasta). Osa hajoaa esim. formaldehydiksi. Osa liukenee sellaisenaan
esim. veteen ja sylkeen. 3.
Oletamme, että myös muita polymeerin aineosasia voi olla vapaana
muovissa j a liueta...
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Terveyshaitat tekijälle
Muoveista vapautuu monomeereinä tai polymeerejä lämmitettäessä
vaarallisia aineita. 4. 5.
Lämmittäminen tulee kysymykseen, kun muovia poltetaan, sulatetaan, plastisoidaan tai hiotaan.
Näinhän teemme useissa tekniikoissa.

Muovin käsittely työskentelyeriössä
Vetokaapit ovat olleet j o tuttuja
työskentelyeriöitä, jotka sopivat lähinnä proteesin täppäykseen tai
muuhun vastaavaan suurta tilaa
vaativaan työskentelyyn.
Ihanne olisi, että kaikki muovityöstä, myös hiominen suoritetaan
eriössä. Tällaisia eriöitä voidaan
ideoida ainakin kahta eri tyyppiä:

Terveysvaarat voivat esiintyä:
1) Kosketusdermatiittina — IHOTT U M A . 2) A L L E R G I A N A . 3) L i uottimien vaikutuksena elimistön
rasvoihin hengitysteitse tai suoraan
ihokontaktina —
HERMOSTOVAURIOT. 4) Pölyn hengittämisenä. 5) Edellisten yhdistelmänä.

1. Ns. Kurunmäen/Vaasan Hammas hionta/kerrostusboksi, joka
nostetaan tarpeen vaatiessa työpöydälle, jossa toimenpiteet suoritetaan. Eriö on ilmastoitu ja sisältää valon. 6.
2. Voisi olla malli, jossa poraamiselle j a muovin kerrostamiselle
olisi valmis työpiste, joka voisi
olla kulmittain työskentelyään
nähden, kuva 1, tai hieman pidentäen normaalia työpöytää.
Kuvassa 1 on muotoilijan tekemä versio aiheesta, mutta näppärä tekee sellaisen itsekkin näin
karkaistun lasin aikana. On
huomioitava, että boksi on
alempana normaalia työtasoa ja
sisältää valon, matalapaine- ja
korkeapaineimut. Haittana tästä
on aavistuksen lisääntynyt tilantarve, mutta näin pysyy vahaustai muuhun työskentelyyn varattu kohta puhtaana.

Miten estää terveyshaittojen syntyminen
Kahta asiaa on vältettävä käsiteltäessä muoveja:
1. Polymeroimatonta muovia ei saa
koskea käsin (iholla).
2. Muovia on työstettävä, se on annostettava, sekoitettava, kerrostettava, täpättävä, lämmitettävä, hiottava aina ilmastoidussa tilassa, josta
höyryjä/pölyjä ei pääse huoneilmaan.
Käsin ei kiinni raakaan muoviin
Lateksisuojakäsineet eivät suojaa
käsiä kuin hetkeksi, jos sitäkään,
voimakkailta liuottimilta.
Käsinemateriaalit, jotka suojaavat esim. MMA:lta (ns. 4H-käsineet), ovat käytön kannalta niin
hankalia, että niistä ei vielä tässä
muodossa ole avuksi kun erikoistapauksissa.
Kerrostustekniikkaa/täppäystekniikka on kehitettävä niin ettei
tarvitse koskea aineita käsillä:
— kosketaan ainetta instrumentilla
— otetaan käyttöön injektio/kapselitekniikka — EI LÄTRÄTÄ MONOMEERILLÄ!

Miten voisimme vaikuttaa, että
potilas ei kärsisi haitoista
Muualla tässä lehdessä käsitellään
asiaa potilaan kannalta enemmänkin, joten keskityn vain materiaaleihin.
Aineen valinta
Olen huolestuneena seurannut, että
viime aikoina ollaan siirtymässä
proteesin teossa kylmäakrylaatteihin. T ä m ä ehkä siksi, että systeemi
on miellyttävämpi käyttää (ei kip-

siä) ja tavoitellaan paremmin istuvia proteeseja. Terveyshaittojen
kannalta asiaa tarkasteltuna suuntaus ei ole toivottava.
Valitaanko PMMA:n eli Akryylin
sijasta joku toinen
Vaihtoehtoista ainetta voisi olla
esim:
1. Kautsu, tikitetty, vulkanoitu polyisoprenikumi
— ei hygieninen, ei esteettinen
2. Hi-impact-muovit, P M M A + kuminen butadinistyreeni seos
— pidempi keitto — parempi tulos
3. LUXENE, PVC (polyvinyylikloridi) + PMA
— injektiotekniikka, mutta sisältää
myös jäännös MMA:ta
4. D E N T A L D, POM (polyoksaalimetyyli) + PTFE (tefloni)
— injektiotekniikka, mutta tekovaiheessa vapautuu formaldehydiä
5. Polycarbonaatti + seospolymeerit
— injektiotekniikka, aikaisemmin
ollut lujuusongelmia
Muutama potilastapaus
Austin ym raportoi 3:sta tapauksesta ja McCabe ym raportoi 2:sta tapauksesta, joissa kaikilla potilailla
on uudet proteesit, joihin potilas ei
ollut tottunut kumman suun polttelun takia. Kaikki proteesit analysoitiin ja havaittiin, että proteeseissa
on suhteellisen suuri jäännösmonomeerimäärä vaikka laboratoriot
sanoivat tehneensä työt kuumapolymeraatista käyttöohjeiden mukaan. Potilaiden vaivat hävisivät,
kun heille oli tehty uudet proteesit,
joiden jäännösmonmeerimäärä oli
pieni. 7.8.

Polymeerit ovat terveysriski,
mutta se on tiedostettava j a toimittava oikein, jolloin voimme välttää
vaarat.

Lähteet
1. Notes on Dental materials, E. C.
Combe, Churchill Livingstone 1986.
2. Science of Dental materials, R.W.
Philips, Saunders Co, 1982
3.1. Eystein Ruyter, Niom, Oslo, Norge
— artikkelit, Niom-Kurssi-91, henkilökohtainen kirje
4. Akrylaattiyhdisteet: Käyttöjä haittavaikutusten arviointi Kemikaalineuvottelukunta, Valtion Painatuskeskus, Hki
1991
5. Polymeeritiede ja Muoviteknologia
II, Törmälä et AI, Otakustantamo, Espoo 1989
6. Hemmo Kurunmäki, Vaasan Hammas, Vaasa
7. The Level of Residual Monomer in
Acrylic Denture Base Materials, Austin
et AI, British Dental Journal 11/1980

Miten saan jäännösmonomeerimäärän minimiin proteeseissa
1. Valitsen hidaskeittoisen P M M Akryylin
— vähemmän kemiallisia aineosia
— vähemmän jäännösmonomeeriä
.9.10.
2. annostus ohjeiden mukaan
3. Polymerointi 7 tuntia 7 0 ° C j a 3
tuntia 100 C
— pienin jäännösmonomeerimäärä
.8.
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8. Tissue Sensitivity to Acrylic Resin,
McCabe et AI, British Dental Journal
5/1976
9. Rapid cureing of acrylic denture-base
materials, Jerolimov et AI, Dental materials 1/1989
10. Zur Frage der Restmonomer-Untersuchung von Protesenkunstsoffen, Marx
et AI, Deutsche zahnärztlice Zeitung
38/1983
11. Evaluation of level of residual monomer in acrylic denture base materials
having different polymerisation proterties, Kalipcilar et Äl, Journal of Oral
Rehabilitation 18/1991

UUTISIA
PIDETTYJÄ KURSSEJA
Valtion Hammasteknikko-Opiston tiloissa on järjestetty syksyllä 1991 useita kursseja hammasteknikoille: mm 2 Empress-Keramia-Kurssia j a Bränemark-implantti-kurssi 14.—15.11.1991

JL

B i o d e n f
Og^gTEKT-*

Biodentiltä opaali-efektimassat metalikeramiikkaan. Massoilla saadaan aikaiseksi luonnollinen läpikuultavuus. BMK-opal-efektimassoja on 8:n eri väriä.

Pitäisikö vanha keittoakryyli/ tekniikka heittää roskakoriin?
Ei.

Mahdollinen istuvuuden huononeminen estetään keinolla mikä esitettiin H A M M A S T E K N I K K O - l e h dessä 3/90.
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4. Proteesia pidetään mallilla tai
kyvetissä ja vedessä mahdollisimman kauan ennen suuhun laittamista
— jäännösmonomeerimääri pienenee ajan suhteessa 10. 11.
5. Potilas pitää proteeseja pois suusta yöllä ensimmäisen kuukauden
ajan
— jäännösmonomeerimäärä pienenee ajan suhteessa 10. 11.

Implantti-kurssin ryhmäkuva. Henkilöt vasemmalta Hans Nilson, Risto
Penttinen, Heimo Lehtimäki, Hannu Jokinen, Rulle Lindberg, Väinö Alapelto, Veli-Matti Tarkkanen, Vesa Vuoristo, Anssi Leppäkumpu, Pentti Luukkonen, Simo Saari, Arto Järvelä, Pauli Eloranta, Timo Nieminen, Vesa Valkealahti, Matti Savolainen. Kuvasta puuttuvat Hanna Ahonen ja Juha-Pekka Marjoranta.

ETA-sopimus tulee voimaan
Ey-maat ja EFTA-maat muodostavat yhteisen Euroopan Talousalueen.
Sopimus tulee
voimaan
1.1.1993. Sopimus koskee taloudellisia asioita. Mihin sopimus vaikuttaa on vaikea vielä tarkalleen sanoa. Joka tapauksessa suuri määrä
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lakeja ja asetuksia pitää muuttaa
yhdenmukaisuuden vuoksi.
Lakimme hammasteknikoista ja meidän ammatinharjoittamisesta varmaan kuuluu myös lakien joukkoon, joita on muutettava. Valvokaamme tarkkaan, että lain henki
säilyy ja pysyy alaamme palvelevana.

Harri Aalto on valittu kansainväisen erikoishammasteknikkojärjestön, I A Z , pääsihteeriksi. Valinta oli
yksimielinen j a suoritettiin Lontoossa IAZ:n maailmankokouksessa 27.09.1991. Pääsihteerin vastuualueena on kehittää järjestön kansainvälistä toimintaa.

HAMMASTEKNIKKO
Hammastekniolle määräaikainen työpaikka 15.3 —31.4.1992.
Asunnon saannissa avustetaan.

Vastaukset p. 961-122 342
Hammasteknikko Ky/
Tandteknik Kb
Timo Nieminen
Vaasa
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SUOMALAISIA HAMMASTEKNIKOITA
MAAILMALLA
30.10.1991 Dusserdorf
Olen Leila Tykkyläinen, 29-vuotias
hammasteknikko. Valmistuin keväällä -85, jonka jälkeen työskentelin viisi vuotta vastaavana hammasteknikkona Länsi-Suomessa. Nyt
olen työskennellyt pian vuoden
Saksassa, Dusseldorfissa. Koska
asia on herättänyt runsaasti kiinnostusta, kerronkin aiheesta kaikille
hammasteknikoille siellä Kotisuomessa, näin Hammasteknikko-lehden välityksellä.
Työskentelen laboratoriossa, jossa on yhteensä 9 teknikkoa, 5 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Porukka on kovin kansainvälistä,
joukkoon mahtuu, suomalainen,
unkarilainen, vietnamilainen, hollantilainen, puoli-italialainen ja loput ovatkin enemmän tai vähemmän saksalaisia.
Laboratorio on nykyaikainen ja
laitteet erinomaisia. Yksi parhaista
uutuuksista, jota en ollut ennen
käyttänyt on höyrypuhdistuslaite
(Aqua Clean). Sitä käytetään täällä
erittäin monipuolisesti kaikkeen
mahdolliseen puhdistukseen (mm.
timanttisormukset puhdistuvat kädenkäänteessä, mikäli joku sattuisi
omistamaan). Ajansäästön takia,
hinnastaan huolimatta, varmasti
kannattava sijoitus. Labran ulkoiseen viihtyvyyteen on kiinnitetty
erityistä huomiota. On paljon v i herkasveja, lasiseiniä ja työpöydätkin ovat marmoria tai jotain muuta
hienoa kiveä. Lisäksi meillä on kokolattiamatto!
Työaika on kahdeksan tuntia,
mutta vapaa, voi tulla milloin haluaa ja myös lähteä, ja vaikka joka
päivä eriaikaan. Kun on työnsä tehnyt voi lähteä kotiin. Työaikaa ei
valvo kukaan j a lomaakin saa sa-
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maila tavalla, näpituntumalla, ylimääräisiä vapaapäiviä saa melkein
kerran kuussa. Toisin sanoen, täällä
ei työajoista niuhoteta!
Alussa ihmettelin kovasti, että
tahrassa ei juuri tarveainevarastoja
ollut. Tavara tilataan toimittajilta
päivittäin ja huom. kuljetus ei maksa mitään. Vastoin yleistä luuloa
sen sijaan materiaalit ja laitteet
ovat täällä ilmeisesti kalliimmat
kuin Suomessa. Syykin siihen on j o
selvinnyt, Saksan valtio maksaa
vientitukea mm. sairaalatarvikkeille, joihin näemmä myös hammasalan tuotteet ainakin osittain kuuluvat. Joten ei kannata Suomessa
valittaa kovametallifreesarin hintaa. Maksatte siitä vähemmän kuin
saksalainen kolleeganne.
Minun osakseni on koitunut valmistaa siltojen ja kruunujen rungot,
inlayt, onlayt, osakruunut, teen
myös jonkin verran posliinia yms.
sekalaisia töitä. Mallit tulevat minulle valmiiksi sahattuina ja preparoituna (hiontaraja on etsitty valmiiksi). Joten minun työni alkaa
mallien lakkauksella. Aikaa kullekin työlle on yleensä viisi päivää.
Mutta on huomattava, että työ tehdään yleensä suoraan valmiiksi,
myös kokoleuan sillat. Ainoastaan
erityistapauksissa sovitetaan pelkkää runkoa. Viisi työpäivää jakaantuu siten, että yksi päivä mallinvalmistukseen, kaksi rungon ja kaksi
keramian tekoon. Tässä yhteydessä
on hyvä mainita, että lähes kaikki
lääkärimme ovat eripuolilla Saksaa
ja jäljennökset tulevat postissa.
Useinmiten jäljennös odottaa kaksi
päivää valua, ja silti sillat istuvat
hyvin. Lisäksi kaikki työt sovitetaan kaksoismallille ja mahdolliset
virheet havaitaan jo labrassa.
Kaikki sillat valetaan yhtenä
osana, myös kokoleuan. Näitä suuria töitä on paljon, teen joka viikko
useita yli kymmenen hampaan siltoja, ei ole mitenkään tavatonta, että samalle potilaalle tehdään yli 20
yksikköä. Siltojen vahaukseen minulla on vain 2 erikoista sondia ja
yksi pieni Le'Cron. Sillat tehdään
kovin ohuiksi, labiaalisesti 0,1—
0,2 mm muualla n. 0,3 mm.
Metalleja meillä on käytössä
noin 10 eri merkkiä, joka lääkärillä

on omansa. Palladium voittoisia
metalleja käytetään paljon, niiden
halpuuden takia.
Täällä tehdään erittäin paljon
kultakruunuja, lähinnä taloudellisista syistä. Ne olivat alussa minun
kompastuskiveni, sillä saksalainen
muotoilu (ja maku) poikkeaa paljon suomalaisesta. Nyt alkavat fissuratkin j o löytää omat paikkansa.
Laboratorio laskuttaa yhdestä
päällepolttokrunusta noin 200 D M
(noin 500 FIM). Moni varmasti ihmettele, miten tämä toiminta voi
kannattaa? Ensiksikin ehkä siksi,
että työtahti on täällä kovempi kuin
Suomessa. Minä vahaan ja laitan
massaan noin 40 yksikköä päivässä, eli yhtä kohti j ä ä aikaa noin 10
min. Suunnilleen saman verran menee aikaa kruunun valmistukseen
valun jälkeen polttokuntoon. Toiseksi palkat ovat tällä paljon huonommat kuin Suomessa. Kuulin, että keskimäärin teknikko hankkisi
2400—2600 D M (5800—6200 FIM/
kk). Tosin hyvälle j a nopealle maksetaan 7000—8000 D M (16800—
19200 FIM), joten hintahaitarissakin löytyy.
Kuinka tänne sitten pääsee töihin? Tällä hetkellä se voi olla vaikeaa, mutta aina kannattaa yrittää.
Vastaamalla ilmoituksiin, saksaksi,
yleensä teknikolta edellytetään saksan kielen hallintaa. Lisäksi täällä
pitää aina antaa työnäyte, joka vie
useinmiten 1—2 päivää (esim. pienehkö, kuusi hammasta, silta, alusta
loppuun). T ä m ä tietenkin edellyttää
käyntiä paikan päällä.
Lisäksi karsinta on kova, ehkä
vain joka neljäs saa paikan, tämä
tieto on meidän labrasta. Jokaista
uutta työntekijää kohti kävi meilläkin koetyötä tekemässä neljä teknikkoa. Minun jälkeenkin on uusia
tullut viisi.
Ja sitten vielä se työlupa. Kuulin,
että täällä olisi tilanne muuttunut
tämän vuoden alusta siten, että vain
EY:hyn kuuluvn maan asukkaat
saisivat työlupia. Ja Suomihan ei
vielä kuulu.
Joka tapauksessa olemme viihtyneet täällä erinomaisesti, koko perhe, 2- ja 3-vuotiaat pojat, emmekä
ole pois tulossa vielä kahteen vuoteen, jos sittenkään.

HAMMASTEKNIKKOKOULUTUS EILEN,
TÄNÄÄN JA HUOMENNA
Proteettisen hoidon ennustetaan tulevina vuosikymmeninä muuttuvan
huomattavasti vaativammaksi kuin
mitä se on tänään. Hampaattomuus keskittyy monenlaisia sairauksia poteviin vanhuksiin, joiden
hoidossa ei riitä enää pelkkä tekninen osaaminen. Yhä useampi säilyttää hampaansa elämän loppuun
saakka, mikä lisää kuluneen hampaiston hoitamisen ongelmien yleistymistä. Eliniän pidentyessä kasvaa
leuka- j a kasvoprotetiikan tarve.
Tulevaisuuden suomalainen ei enää
tyydy pinteillä kiinnitettyihin akryyliosaproteeseihin
tietäessään
implanttien tarjoamat edut. — Vastaako hammasteknisen henkilökunnan koulutus edes tämän päivän kliinisiä odotuksia puhumattakaan tulevaisuuden haasteista?
Valtion hammasteknikko-opisto
ottaa vuosittain peruskoulutukseen
64 opiskelijaa: hammasteknikkolinjaile 40 j a hammaslaboranttilinjalle 24. Näytetään oltavan lähes
yksimielisiä, että uusia hammaslääkäreitä pitäisi kouluttaa vuosittain korkeintaan 100; Hammaslääkäriliiton mielestä koulutettavien
määrä pitäisi pudottaa peräti kuuteenkymmeneen. — Onko tarkoituksenmukaista, että hammaslääkäreiden työpareiksi koulutetaan
uutta hammasteknistä henkilökuntaa käytännöllisesti katsoen yhden
suhteessa yhteen?
Miten se hammasteknikko
on koulutettu, jolle tänään
lähetät työsi?

Terveisin Leila Tykkyläinen

Oppisopimuskoulutus
Ne noin 700 hammasteknikkoa,
jotka vastaavat tällä hetkellä hammasteknisistä
palveluista, ovat
hankkineet ammattitaitonsa periaatteessa kahdella eri tavalla. A m mattikunnan vanhin osa, lähes
kaikki 50 vuotta ylittäneet, on saanut ns. oppisopimuskoulutuksen ja
laillistettu ammattiinsa osoitettuaan
työtaitonsa j a - tietämyksensä silloisen lääkintöhallituksen järjestämässä viikon kestäneessä pätevyskokeessa. Hammasteknikkomestarit Lars Nordberg, Matti Taiminen,
M i k k o Rikkonen lienevät tunnetuimpia oppisopimusteitse peruspätevyytensä hankkineista.
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• H L T , kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri T i m o Rantanen on V a l tion Hammasteknikko-opiston rehtori.
Oppisopimuskoulutuksessa hammasteknikoksi haluava ja hammaslaboratorio solmivat sopimuksen,
jolla oppilas antoi työpanoksensa
verrattain halvalla vähintään neljäksi vuodeksi ja laboratorio sitoutui antamaan oppilaalle sellaisen
tietopuolisen ja käytännönopetuksen kuin viranomaisten hyväksymä
ammattikasvatussuunnitelma edellytti. Tyypillistä oppisopimuskoulutukselle oli teoriaopintojen vähäisyys (kuva 1) ja annetun opetuksen
kirjavuus sekä se, että pääosa oppilaista ponnisti eteenpäin kansakoulupohjalta.
Mahdollisuus valmistua hammasteknikoksi
oppisopimusteitse
päättyi vuonna 1965, kun laki
hammasteknikon toimen harjoittamisesta astui voimaan. Voimassa
olleet sopimukset sai viedä päätökseen, mutta uusien sopimusten sopiminen kiellettiin. Viimeinen oppisopimusteitse valmistunut hammasteknikko laillistettiin kuitenkin
vasta vuonna 1976.
Hammasteknikkokoulu
Nuoremmat hammasteknikot ovat
saaneet koulutuksensa nykyisessä
Valtion hammasteknikko-opistossa, joka aloitti toimintansa v. 1959.
Koulutuksen pituus oli neljä vuotta,
sisäänpääsyvaatimuksena keskikoulu ja koulutus jakautui selvästi kahtia. Koulussa oltiin näiden neljän
vuoden aikana kaksi vuotta j a kaksi

vuotta harjoiteltiin yksityisessä laboratoriossa ja opetus yhtenäistyi.
Hallitsevana piirteenä oli kuitenkin edelleen harjoittelulaboratorion
merkittävä osuus. Jos pääsit korkeatasoiseen laboratorioon ja sait
harjoitella vaativinta protetiikkaa,
valmistuit aivan toisenlaisin eväin
kuin oppilas, jota saatettiin pitää
ensimmäinen puoli vuotta juoksupoikana j a senkin jälkeen lähinnä
laboratoriolle rahaatekevänä lusikan ja kaavion valmistajana. On
merkillepantavaa, että myös suhtautuminen muihin hoitohenkilökuntaryhmiin näyttää periytyneen
voimakkaana oppi-isältä pojalle.
Viimeiset ns. vanhamuotoisen
koulutuksen saaneet hammasteknikot valmistuivat jouluna 1990; heidänkin joukossaan oli opiskelija,
joka ei ollut saanut valmistaa yhtään rankkaa harjoittelujaksoillaan.
Vuonna 1991 valmistuva
hammasteknikko
Vuonna 1987 otettiin käyttöön uusi
opetussuunnitelma, minkä mukaisesti opiskelleet ensimmäiset hammasteknikot valmistuivat jouluna
1991. Uudelle opetussuunnitelmalle on tyypillistä (kuva 1)
— yleissivistävien aineiden (kielet,
matematiikka, fysikkaa ja kemia, kansalaistieto jne.) liittäminen koulutukseen. Näitä aineita
on lähes neljännes, yksi lukuvuosia,
kokonaisopiskeluajasta.
Yleissivistävät aineet kuuuvat
kuitenkin pääasiassa vain peruskoulun käyneiden opetussuunnitelmaan; ylioppilaiden katsotaan
saaneen vastaavat tiedot lukiossa, minkä vuoksi ylioppilasluokan opiskeluaika on vuotta lyhyempi kuin peruskoulupohjaisen.
Yleissivistävien aineiden johdosta
peruskoulunkin
käyneillä
opiskelijoilla on valmistuttuaan
korkeakoulukelpoisuus.
— ammattiin läheisesti liittyvien
teoria-aineiden (yleinen anatomia ja fysiologia, mikrobiologia,
hammaslääketiede, purentafysiologia jne.) lisääntyminen
— laboratoriossa tapahtuvan harjoittelun lyhentyminen (aiemman kahden vuoden sijasta puolitoista vuotta)
— kokonaiskoulutusajan pidenty-
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Kuva 1. Hammasteknikkokoulutuksen yleispiirteet 1950-luvulta
nykypäivään. Opetussuunnitelman ainejako esitetty
taulukossa 1.

minen
peruskoulupohjaisilla
luokilla neljästä 4,5 vuoteen
— ylioppilasluokkien
perustaminen, jolloin koulutusaika lyheni
3,5 vuoteen.
Onko jotain vialla?
Vaikka hammasteknikko-opistossa
tapahtuvaa koulutusta onkin arvosteltu niin Suun terveydenhuollon
koulutustoimikunnan (Suteko) mietinnössä kuin hammaslaboratorioidenkin suunnasta j a vaikka savua
ilman tulta ei olekaan, kestänee
hammasteknikkokoulutus kuitenkin vertailun muuhun vastaavaan
koulutukseen. Tiedän vallan hyvin,
minkälaisilla proteettisilla taidoilla
hammaslääkäri jättää opinahjonsa
ja että vaatii vuosien harrastuksen
ennen kuin protetiikan mutkat alkavat suoristua. Sama koskee valmistuvaa hammasteknikkoa. Niin
mielellään kuin hammasteknikkoopisto työntäisikin valmista ammattimiestä kentälle tekemää välittömästi niin vaativimmat implantit
kuin kasvoproteesitkin (kuten Suteko odottaa), on tunnustettava realiteetit ja todettava, että tähän ei ole
mahdollisuutta, eikä se ole tarkoituskaan. Peruskoulutus on peruskoulutusta; vaativimpien hoitojen
edellyttämät
taidot
hankintaan
myöhemmin erikseen joko itseopiskeluna tai ohjattuna jatkokoulutuksena.
Uskoisin hammasteknikkokoulutuksen nykyisillä laajahkoilla teoria-aineiden osuuksilla antavan tuleville hammasteknikoille riittävät
valmiudet vastata kehittyvän hammashoidon vaatimuksiin. Sutekon
hammasteknikkokoulutukseen
kohdistuva arvostelu näyttää suurelta osin kohdistuneen siihen ope-
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tussuunnitelmaan, joka on j o jäänyt
pois käytöstä j a on niin ollen vanhentunutta.
Vaikka laboratorioissa tapahtuva
käytännön harjoittelu lyhenikin uuden opetussuunnitelman
myötä
vuonna 1987 ja menetti näin merkitystään kokonaisuuden kannalta, se
on edelleen eräs koulutuksen ongelmista. Pulma on sama kuin
aiemminkin: osa harjoittelulaboratoriosta haluaa oppilaan täyttämään pysyvää tai tilapäistä työvoimavajettaan, ottaa hänet työmieheksi eikä tiettyä koulutuksen kuuluvaa työvaihetta harjoittelevaksi
opiskelijaksi. Jos opiskelijalle käy
huono onni, hän ei saakaan opiskella hänelle luvattua neljää j a puolta
vuotta, kun kouluviranomaiset komentavat hänet kesken opintojen
vuodeksi töihin hammaslaboratorioon. Vääristymää ei ainakaan vähennä se, että opiskelija saa harjoitteluajaltaan palkkaa.

Hammasteknikoita
koulutetaan liikaa
Työikäisiä hammasteknikoita on
tällä hetkellä noin 700, joista lähes
puolet on suorittanut erikoishammasteknikon tutkinnon. Tarkalleen
emme tiedä, kuinka moni erikoishammasteknikoista harjoittaa pelkästään
erikoishammasteknikon
ammattia j a kuinka moni jatkaa
edelleen myös hammaslääkärin
toimeksiannosta tehtäviä töitä. Virhe ei kuitenkaan liene ratkaiseva,
jos arvioidaan, että hammaslääkäriä palvelevia hammasteknikoita on
tällä hetkellä 500—600, joista ainakin 350 päätoimisesti. T ä m ä
hammasteknikkomäärä
näyttää
muulla henkilökunnalla täydennettynä pystyvän täyttämään tämänhetkisen proteettisen hoidon kysynnän, joskin lienee perusteltua arvioida, että hammasteknikoita voisi
olla hieman nykyistä enemmänkin
ilman vajaatyöllisyyttä.
Erikoishammasteknikoita lienee
riittävästi tyydyttämään kysynnän:
hampaattomien määrä on laskussa
ja ammattikunta viestittää halustaan saada hammaslääkäriasiakkaita lisää.
Jos perinteistä hammasteknikon
ammattia harjoittavia olisi 100
enemmän, ei laboratorioiden luultavasti tarvitsisi tuskailla sillä, että
kysynnän tyydyttäminen vaatii runsasta ylitöiden tekemistä.
Hammasteknikko-opistoon otetaan opiskelijoita vuosittain yhteen-

sä 64. Hammasteknikko-opiskelijoita heistä on 40; 24 Helsingin
pääoppilaitokseen j a 16 Kuopion
sivuosastoon. Lisäksi hammaslaboranttiopiskelijoita otetaan 24. Kun
ns. hammaslääkäritöitä
tekeviä
hammasteknikoita on tällä hetkellä
500—600, on heitä nykyisellä sisäänottomäärällä 10 vuoden kulutta lähes 900, jos erikoishammasteknikoita ei koulutettaisi lainkaan
ja 800, jos erikoishammasteknikoita koulutetaan vuosittain 10.
Näin laskien hammasteknikoita
koulutetaan selvästi liikaa. Heitä
koulutetaan liikaa myös kun koulutusmäärää verrataan hammaslääkäreiden koulutustarpeeseen, jonka
arvioidaan vuositasolla olevan alle
100. Turhaan koulutettuja, pieniä
omia laboratorioita perustavia j a
erilaisilla sivutöillä leipäänsä hankkivia hammasteknikoita syntyy varmasti, jos hammasteknikolla on
vain runsas kaksi laskennallista
hammaslääkäriasiakasta,
mihin
koulutusmäärät johtavat.

Hammasteknikoiden jatko- ja
tädennyskoulutus
Vuoteen 1989 saakka hammasteknikolla oli kaksi mahdollisuutta
jatkokoulutukseen: hän suoritti j o ko lukukauden mittaisen erikoishammasteknikkokurssin, minkä jälkeen lääkintöhallitus laillisti hänet
erikoishammasteknikoksi (EHT)
tai
hammasteknikon
ylemmän
ammattitutkinnon j a sai sen jälkeen
hammasteknikkomestarin
arvon
(HTM).
Kummankin jaktokoulutuksen sisältöä on arvosteltu j o pitkään j a
vaadittu koulutuksen nykyaikaistamista. EHT-kurssia on moitittu
siksi, että sen opetussuunnitelma on
peräisin vuodelta 1966, tarkoitettu
varsinaisesti
oppisopimusteitse
valmistuneille hammasteknikoille
ja ollut siten 20 vuotta yli-ikäinen.
Ylemmän ammattitutkinnon heikkoutena on ollut opetuksen puuttuminen, jolloin opiskelu on tapahtunut itseopiskeluna j a ollut näin
ainakin viime vuosina suhteellisen
sattumanvaraista
j o pelkästään
suomenkielisen
oppimateriaalin
puutteen johdosta.
Vuonna 1988 uudistettiin hammasteknikoiden jaktokoulutus siten, että se tapahtuu ns. jatkolinjan
muodossa ("hammastekniikan jatkolinja"). Ensimmäinen hammastekniikan jatkolinjan kurssi aloitti
tammikuussa 1990.
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Hammastekniikan jatkolinja ja
sen pääpiirteet
Hammastekniikan jatkolinja jakautuu kahteen osaan (kuva 2). Toista
osaa nimitetään kliinisen kokoprotetiikan suuntautumisvaihtoehdoksi
(asioiden
selkiyttämiseksi
tätä
suuntautumisvaihtoehtoa
nimitetään myöhemmin tässä artikkelissa
EHT-linjaksi) j a se vastaa aiempaa
erikoishammasteknikkokurssia siten, että sosiaali- j a terveyshallitus
laillistaa sen suorittaneet erikoishammasteknikoiksi.
Toisen osan nimi on hammaslaboratoriotekniikan
suuntautumisvaihtoehto
("mestarilinja"). Se
poikkeaa EHT-vaihtoehdosta siten,
että sen suorittanut ei saa vielä sellaisenaan mitään erityistitteliä; hän
on "vain" jatkolinjan suorittanut
hammasteknikko, mille toki on sinällään annettava huomattava arvo.
Onhan hän suorittanut ajallisesti
samat opinnot kuin erikoishammasteknikkokin.
Hammasteknikkomestarin arvon saadakseen hänen
on vielä suoritettava hammasteknikon ylempään ammattitutkintoon
kuuluva työkoe. Työkoe on viikon
mittainen j a tällä on tarkoitus karsia jyvät akanoista; ammattikunta
itse haluaa, että hammasteknikkomestaria arvostetaan vankan teoreettisen pohjan omistavana taitavana käsityöläisenä. Jatkolinjan
suorittamisen ei katsota takaavan
riittävää käden taitoa.

kaikki aiheita, joita ei ole opiskeltu
peruskoulutusvaiheessa.
Yhteisen osuuden jälkeen opinnot eriytyvät. EHT-linjalla pääpaino on luonnollisesti kliinisessä kokoprotetiikassa, mutta aiempaan
verrattuna uutta on mm. psykologia
ja hoitoetiikka, gerodontologia sekä ravitsemusoppi. Teoriaosuuden
huomattava lisääntyminen on aiheuttanut sen, että käytännön hoitoharjoittelun osuus on pienempi
kuin aiemmin. Koulutuksen aikana
tuleva EHT valmistaa kokoproteesit keskimäärin viidelle hampaattomalle.
Mestariosuudella nykyaikaistetaan teoriatiedot klassisilla hammastekniikan alueilla: osaprotetiikka, kruunu- j a siltaprotetiikka, implantologia jne. Käytännön harjoittelu suoritetaan yliopistojen hammaslääketieteen laitoksilla yhteistyössä erikoistuvan hammaslääkärin, hänen ohjaajansa j a hammasteknikkomestarinsa kanssa.
Jatkolinjan pituus on yksi lukukausi. Käytännössä jatkolinja toteutetaan kuitenkin ns. monimuotoopiskeluna. Tällöin opinnot voivat
jakautua useankin vuoden ajalle j a
ainakin osa opinnoista on mahdollista suorittaa muullakin tavalla
kuin oppitunneille osallistumalla.
Pyrkimyksenä on kaikin tavoin
pyrkiä huomioimaan opiskelijan
aikuisuus j a työelämän mukanaan
tuoma kokemus.

Jatkolinjan sisältö ja kesto
Kuvasta 2. ilmenee, että jatkolinjalla on ensin 220 tunnin (noin 6 viikon) yhteinen teoriaosuus. Tällä
osuudella opiskellaan mm. sellaisia
aiheita kuin sosiaalihammaslääketiede j a kansanterveystiede, hallinto-oppi j a työyhteisön psykologia,
anatomia, fysiologia ja purentafysiologia, liiketalous j a tietotekniikka;

Nykytilanne
Ensimmäinen
hammastekniikan
jatkolinja
aloitti
tammikuussa
1990, jolloin sen EHT-osaan osallistui 16 ja mestariosaan 14 opiskelijaa. EHT-osa vietiin loppuun kesään mennessä, kun sen sijaan mestariosuus käsitti vuonna 1990 vain
molemmille yhteisen osuuden. Mestarikurssin teoriaosuus toteutettiin

Taulukko 1. Hammasteknikon peruskoulupohjaisen opetussuunnitelman tuntijako
Yleissivistävät
aineet
Äidinkieli
Ruotsi

tunteja
210
108

Englanti

210

Matematiikka
Tietotekniikka

210
3?

Fysiikka ja kemia
Kansalaistieto
Liikunta ja
työterveystieto
Taide- ja
ympäristökasvatus
Yhteensä

53
140
227

Ammatilliset
yleisaineet
Anatomia ja
fysiologia
Mikrobiologia ja
tautioppi
Materiaalioppi
Hammaslääketiede
Hampaan muotooppi
Purentafysiologia
Psykologia
Kasvatustiede ja
ryhmätyö
Terveydenhuollon
perusteet
Ensiapu

1331
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tunteja

Ammattiaineet -t
harjoittelu

tunteja

Kokoprotetiikka

489 + 385

Osaprotetiikka

555 + 840

Kruunu- ja
siltaprotetiikka

585 + 770

Yhdistelmä- ja
erityisprotetiikka

255

Oikomisoppi

114

Syventävät
opinnot

117

70
35
140
35
57
35
35
35
35
17
494

2115 + 1995

kevätlukukaudella 1991 j a käytännön osuus toteutetaan pääosin syksyn 1991 j a kevään 1992 aikana.
Tulevaisuus
Jatko- ja täydennyskoulutus
Erikoishammasteknikkokoulutukseen halukkaita on ollut aina runsaasti j a heitä riittänee edelleenkin,
vaikka viesti hampaattomien määrän vähentymisestä menisikin perille. Koulutuksen kysynnän sijasta
koulutusmäärät pitäisi kuitenkin
ratkaista hoidon kysynnän j a tarpeen perusteella. Erikoishammasteknikkoliitto esittää vuosittaiseksi
koulutusmääräksi kymmmenen; itse kallistuisin hieman pienempään
lukuun.
Hammasteknikkomestareita on
hetkellä noin 70. Kouluttautumishalukkuus tähän suntaan on selvästi
vähäisempi kuin erikoishammasteknikkopuolelle. Hammasteknikkomestarin arvosta puuttuu ilmeisesti vastaava porkkana, joka on
erikoishammasteknikoiksi haluavilla; mahdollisuus itsenäiseen j a riippumattomaan työskentelyyn j a hoitosuhteen luomiseen. Jotain pitäisi
keksiä mestarin arvon haluttavuuden lisäämiseksi, koska heitä tarvitaan enenevässä määrin. Muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta arvostetuimmat hammaslaboratoriomme
ovat hammasteknikkomestareiden
johtamia. Hammaslaboratorioliitto
on esittänyt, että lainsäädännöllisesti huolehdittaisiin siitä, että vain
hammasteknikkomestarilla/hammastekniikan jatkolinjan suorittaneella olisi laboratorionpito-oikeus.
Tämä voisi olla se tie, jolla varmistettaisiin riittävä määrä riittävän
ammattitaitoista henkilökuntaa tulevaisuuden Suomeen.
Peruskoulutus
Keskiasteen koulutukseen suunnitellaan valtakunnallisia uudistuksia.
On tulossa nuorisokoulua j a ammattikorkeakoulua; Sutekon mietinnön perusteella tehdään edellisistä riippumattomia, pelkästään suun
terveydenhoitoon liittyviä suunnitelmia. On esimerkiksi esitetty, että
hammashuoltaja- j a hammasteknikkokoulutus yhdistettäisiin suun
terveydenhuollon ammattikorkeakouluksi. Tulee eittämättä mieleen,
että edellisen suunnitelman esittäjiltä voisi puuttua tieto näiden ammattien todellisista luonteista j a
keskinäisistä eroista.
Kärjistäen
voisi esityksen katsoa vastaavan
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samaa kuin kuviteltu esitys siitä, että yhdistetään Alkon myyjän ja sosiaalihoitajan koulutus ja nimitetään oppilaitosta sen jälkeen alkoholihuollon ammattikorkeakouluksi.
Jos hammashoitoon pitäisi perustaa ammattikorkeakoulu, näyttäisi
ainoalta järkevältä vaihtoehdolta
sellainen, jossa koulutettaisiin yhdessä koko hammashuoltotiimi;
hammaslääkärit, hammashoitajat,
hammashuoltajat ja hammasteknikot. Kun tähän ei liene realistisia
mahdollisuuksia, ei pidä tehdä
myöskään mitään puolittaista vain
siksi, että ammattikorkeakoulu on
joillakin koulutusaloilla järkevä
vaihtoehto.
Hammashoitaja ja -huoltajakoulutus on j o fyysisesti saatu yhteen
hammaslääkärikoulutuksen kanssa
ainakin Helsingissä. Kun samaan
yhteyteen saataisiin vielä yhdistettyä
hammasteknikko-oppilaiden
harjoittelu, olisimme melko pitkällä
siinä tiimityön opettelussa, mihin
pitäisi pyrkiä ja mitä Sutekokin
esittää.
Riippumatta siitä, mitä ylemmältä suunnalta ohjatut muutokset aiheuttavat, pitää hammasteknikoksi
koulutettavien määrää vähentää ja
mahdollisesti korvata osa vähentyneestä koulutusmäärästä alempiasteisella hammaslaboranttikoulutuksella. Näyttäisi oikealta pudottaa
peruskoulutettavien hammasteknikoiden määrä puoleen nykyisestä.
Hammasteknikko-opistokin onkin
j o alustavasti esittänyt, että Kuopion sivuosastoon aletaan ottaa vuosittain vain kahdeksan hammasteknikko-opiskelijaa nykyisten 16 sijasta ja että siellä aloitetaan hammaslaboranttikoulutus. Vastaavan
suuntaiseen muutokseen pitäisi
pyrkiä Helsingin pääoppilaitoksessakin. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua hammaslaborantin
status; näyttää pahasti siltä, että
pyrkijöitä ei ole riittävästi, jos
hammaslaboranttien koulutusmääriä huomattavasti lisätään.
Oikeat
koulutusmäärät
ovat
enemmän tai vähemmän ennustamista, koska niihin eivät vaikuta
pelkästään tosiasiat, vaan myös poliittinen tahto. Koulutuksen sisältö
ja sen puutteiden korjaaminen ovat
kuitenkin verrattain pitkälle hammasteknistä henkilökuntaa kouluttavan oppilaitoksen päätettävissä.
Kuten edellä esitettiin, liittyy harjoittelujaksoihin sellaisia ongelmia,
että ne on pyrittävä ratkaisemaan.
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Kuva 2. Hammastekniikan jatkolinjan yleinen rakenne.
Osa ongelmaa on siinä, että laboratorio joutuu joskus aikanaan tehdyn
työehtosopimuksen
perusteella
maksamaan opiskelijalle palkkaa
ja laboratoriot luonnollisesti haluavat, että opiskelija tuottaa itse
oman palkkansa, mikä sinänsä on
hyväksyttävä. Toinen harjoitteluun
liittyvä ongelma liittyy työn tasoon:
oppilaan tekemiä töitä ei aina voi
hyväksyä toimitettavaksi hammaslääkärille.
Hammasteknikko-opistolla
on
valmiina suunnitelma, josta parhaillaan neuvotellaan opetushallituksen
ja laboratorioiden kanssa. Suunnitelman toisen osan mukaan nykyiset lukukauden mittaiset harjoittelujaksot lyhennetään puolen lukukauden mittaisiksi. Lyhentämisen
ansiosta harjoittelulaboratorioiden
lukumäärä voidaan vähentää puoleen, jolloin on mahdollista käyttää
vain laboratorioita, joiden kanssa
yhteistyö sujuu parhaiten. Harjoitteluajan lyhentäminen asettaa samalla myös oppilaat tasavertaisempaan
asemaan keskenään, mutta toisaalta se lisää kustannuksia, koska koulussa oloaika vastaavasti pitenee.
Mikäli opetushallitus ei hyväksy

suunnitelmaa kustannusten takia,
opisto esittää
hammasteknikon
koulutusajan lyhentämistä puolella
vuodella.
Suunnitelman toisessa osessa esitetään opiskelijan saaman palkan
poistamista tai huomattavaa alentamista. Kun tähän yhdistetään se,
että valtio alkoi maksaa syksystä
1991 harjoittelulaboratorioille koulutusrahaa noin 700 mk/kk/opiskelija, ei laboratorioilla pitäisi enää olla tarvetta teettää opiskelijalla pelkästään tuottavaa työtä. Tällöin jäljelle jää enää vain ongelma ensimmäisiä töitä tekevien harjoittelijoiden työn laadusta. Käsittääkseni
tämäkin olisi hyvällä tahdolla ratkaistavissa opiskelijatöiden hintapolitiikalla. Näin ehkä siirrettäisiin
ainakin osa ulkomailla teetettävistä
hammasteknisistä töistä takaisin
Suomeen.
Timo Rantanen

Julkaistu Hml-lehti 18/91.
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