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PÄÄKIRJOITUS

uosi 2014 on enemmän tai vähemmän paketoitu. Päällimmäisenä
kuluneesta vuodesta jää mieleen tietenkin Suomea ja Eurooppaa
koskevat taloushuolet. Mitä niiden vaikutukset tulevat tulevaisuudessa olemaan ja kuinka hammaslaboratoriot selviävät talouskurimuksen yli? Toistaiseksi ei vakavampia merkkejä tai kriisejä ole hammasalalla
ollut näkyvillä. Toivotaan, että pahemmilta pudotuksilta säästymme myös
ensi vuonna.
Hammasteknikkokoulutuksen siirtyminen Turkuun on varmasti ollut kuluneen vuoden kuumimpia puheenaiheita ja ensi vuonna käynnistyvä koulutus
pitää Turun suomalaisen hammastekniikan keskiössä vielä pitkään. Palaset
ovat koulutuksen osalta loksahdelleet sopivasti kohdalleen ja toistaiseksi
kaikki näyttää menevän suunnitelmien mukaan. Urakka on silti valtava ja
haluaisinkin omalta osaltani toivottaa jaksamista, kärsivällisyyttä ja ennen
kaikkea innostusta hammastekniikan koulutuksesta päävastuun ottavalle
opinahjolle. Lisää koulutuksen edistymisestä ja kehittymisestä saamme
lukea tulevista lehdistä.
Mitä tulee tulevaisuuteen niin muutoksia on tulossa myös Hammasteknikkolehteen. Olen lupautunut toimimaan päätoimittajana vielä ensi vuoden
kakkosnumeroon asti. Kaksitoista vuotta viidenkymmenen Hammasteknikkolehden peräsimessä saa riittää. On aika antaa tilaa nuoremmille tekijöille
ja ennen kaikkea uusille ideoille. Mikäli lehden teko kiinnostaa niin ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen.
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Keramian polttaminen
titaanijatkeen päälle,
järkevää vai ei?
 Teksti: Anders Wollstén
 Kuvat: Anders Wollstén

Viime vuosina implantti-

Aluksi hieman historiaa.

protetiikassa silloin tällöin

Implanttiprotetiikan alkuvuosina oli
jo selvää, että tarkkuusjyrsittyjen
implanttiosien oli sovittava toisiinsa
mahdollisimman tarkasti. Suoraan
fikstuuran päältä tai abutmenttitasolta lähtevien proteettisten ratkaisuiden oli oltava erittäin tarkkoja.
Tähän tarkkuuteen päästiin vain
tarkkuusjyrsityillä kappaleilla.
Perinteisessä kiinteässä protetiikassa, pilariksi hiottujen hampaiden
juurien kiinnittyminen leukaluuhun
ligamenttien avulla teki proteettisen
työn istuvuusvaatimuksista helpompaa. Hampaan ja sen päälle tulevan
sillan tai kruunun sementtisauma
toimi myös jonkinlaisena anteeksiantavana tekijänä absoluuttista istuvuutta tavoiteltaessa. Valutekniikan
ja valumassojen parantuessa tavallinen hammaskantoinen kiinteäprotetiikka ei huolelliselle ja työnsä osaavalle hammasteknikolle ollutkaan
minkäänlainen haaste.
implanttiprotetiikassa huomattiin
kuitenkin jo varhain, että ruuvikiinnitteisten proteettisten ratkaisuiden
istuvuuskriteerit olivat huomattavasti korkeammat kuin perinteisessä
kruunu- ja siltaprotetiikassa.
Yhtenä ratkaisuna istuvuusongelmiin olisi ollut sementoitavien
rakenteiden käyttö. Pohjoismaissa
on kuitenkin jo implanttiprotetiikan
alusta asti suosittu ruuvikiinnitteisiä
rakenteita niiden kliinisen helppouden takia. Jälkihoito ja -huolto on
helpompaa, kun implanttisilta tai
-kruunu voidaan tarvittaessa irrottaa
helposti. Vastaanotolla tehtävästä

on noussut esille keramian
poltto suoraan titaani- tai
kobolttikromijatkeen päälle. Ajatus on houkutteleva,
mutta vain taloudellisessa
mielessä. Keramian poltto
titaanijatkeen päälle säästäisi oksidoitumattomaan
kultaseosjatkeeseen verrattaessa selvästi materiaalikustannuksia. Kultasylinterin päälle valettavan
päällevaluseoksen aiheuttaman kustannuksen jäädessä
kokonaan pois. Miksi titaanijatkeen päälle polttaminen sitten ei ole teknisessä
mielessä järkevää?
Yritän tämän artikkelin avulla avata syitä ja seurauksia
kyseisen tekniikan käyttämisestä ja mitä se käytännössä tarkoittaa.
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Yksilöllisen titaanijatkeen päälle sementoitu zirkoniakruunu. Jatke säilyy
intaktina.

sementoinnista aiheutuva sementtiylimäärä ja sen poisto on myös
pahimmassa tapauksessa erittäin
hankalaa. Ruuvikiinnitteisiä ratkaisuja on näin ollen helppo puolustaa.
Kuinka implantin ja sen päälle
tulevan proteettisen työn välinen
istuvuus pystyttiin maksimoimaan?
Valutekniikkaa käyttämällä osien tekeminen oli mahdotonta. Poltetun
vahan menetelmällä ei päästy riittävään tarkkuuteen ja niin avuksi
otettiin alunperin päällevalettavien
erikoiskiinnikkeiden ja parapost
-nastojen (ColteneWhaledent®)
valmistamiseen käytetty oksidoitumaton kultaseos, niin sanottu NoOx
-seos (Au, Pt, Pd ja Ag).
Tarkkuusjyrsityn NoOx -kultasylinterin päälle valaminen ratkaisi
proteettisten komponenttien istuvuusongelmat. Implanttivalmistajien
ohjeet tehdasvalmisteisten kultasy4/2014

linterien käsittelystä ja työstämisestä ovat myös ehdottomat. Kultasylintereitä ei saa työstää implanttiin
kosketuksissa olevan osan kohdalta.
Kultaseosvalua avattaessa kultasylinterit on suojattava hiekkapuhallukselta, kultasylintereitä ei saa
puhaltaa edes lasikuulilla. Päällevaluseoksen ryömiessä valussa kultasylinterin väärälle puolelle, implanttia vasten olevalle pinnallle, on valu
tehtävä uudelleen. Vahingoittunutta
kultasylinteriä ei saa käyttää. Näitä
ohjeita noudattamalla voitiin varmistaa korkealaatuinen, istuva proteettinen työ ja käytännössä kultasylinterin implanttia vasten kohdistuvasta
pinnasta tuli vakavasti implanttiprotetiikkaa harjoittavan hammasteknikon silmissä tabu. Siihen ei kosketa,
ei poralla, ei hiekkapuhaltimella, ei
millään.
Keramian poltto oksidoituvien
jatkeiden päälle, Miksi?
Miksi oksidoituvan titaani- ja kobolttikromijatkeen tai sillan päälle nyt
sitten suositellaan keramian polttoa
jopa implanttivalmistajien toimesta?
Tärkeimpänä syynä ovat taloudelliset tekijät. Titaaninen implanttijatke
on edullinen, päällepolttokeramia on
edullista ja näin ollen materiaalikustannuksista voidaan tinkiä huomattavasti, siltarakenteissa päällepolttokultaseoksen sijasta käytettäessä
jopa satoja euroja. Kilpailutilanteen
kiristyessä ennen niin ehdottomat
implanttivalmistajat ovat valmiita
heittämään vanhat, mutta edelleen
paikkansa pitävät ohjeet ja suositukset romukoppaan. Uusien toimijoiden rynnätessä implanttimarkkinoille ovat implanttivalmistajat olleet
pakotettuja muuttamaan hyviksi havaittuja ohjeistuksiaan, vai ovatko?
Proteettisten osien myynti on
muodostanut aikaisemmin suuren
osan implanttivalmistajien kokonaismyynnistä. Niin sanottujen piraattivalmistajien tullessa markkinoille
ja vallatessa yhä suuremman osan
proteettisten osien markkinoista
ovat implanttivalmistajat siirtyneet
proteettisten osien myynnin sijasta
omien yksilöllisesti jyrsittyjen proteettisten komponenttien markkinoimiseen ja myyntiin.
4/2014

Intakti titaanijatke, ennen polttoja.

Jatke Bonder -polton jälkeen.
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Hammasteknisen markkinan
vaikutus käytettävään
tekniikkaan.
Aivan kuten hammasimplantit ovat
Ruotsista niin myös idea titaanijatkeiden päällepolttamisesta on kotoisin sieltä. Ruotsalaisessa hammastekniikassa on pitkät perinteet titaanin käyttämisessä. Japanin lisäksi
Ruotsi on ollut titaanivalulaitteiden
ja titaanin valamisen harvoja vahvoja maita. Titaanikeramian polttamisessa on näin ollen Ruotsissa myös
pitkät perinteet.
Ruotsalaista hammastekniikkaa
vaivaa pohjoismaisessa vertailussa myös toinen erityispiirre, Ruotsin
hammastekninen hintataso on suomalaisittain tarkasteltaessa alhainen. Siihenkin on omat syynsä. Ruotsin valtion menneinä vuosina harjoittama voimakas hammasprotetiikan
subventio edesauttoi jättimäisten
hammaslaboratorioiden syntymistä.
Jatkuva hammasprotetiikan korkea
kysyntä ei niinkään nostanut hintoja, pikemminkin kasvatti laboratorioita. Tärkeintä ei ollut laatu vaan
määrä. Mitä enemmän protetiikkaa
virtasi hammaslaboratorion läpi, sitä
enemmän tulosta syntyi. Kaikki hyvä
kuitenkin loppuu aikanaan ja niin
loppui Ruotsin valtion harjoittama
subventiokin. Hammaslaboratoriot
olivat pulassa työmäärän yhtäkkiä
laskiessa rajusti. Isoja laboratorioita
ajautui konkurssiin ja hammaslaboratorioiden kokonaismääräkin supistui selkeästi. Laboratorioiden
onneksi valtio ojensi kuitenkin taas
auttavaa kättä ja Ruotsissa otettiin
käyttöön niin sanottu 65+ järjestelmä (högkostnadsskydd för 65+). Järjestelmä oli rakennettu siten, että yli
65 vuotiaat saivat valtiolta avustusta
implanttiprotetiikan kustannuksiin.
Potilas joutui maksamaan hoidossa
käytetyt materiaalit valtion kustantaessa hoidon. Potilaan maksettavaksi jäävät materiaalit sisälsivät
implantit ja proteettisten ratkaisujen materiaalit. Tämä oli syynä titaanin ja kobolttikromin käyttämiseen
päällepolttorakenteissa. Potilaan
valitessa implanttisillan runkomateriaalia oli kultaseoksesta tehty runko
hinnaltaan selkeästi kalliimpi kuin
epäjalot vaihtoehdot.
Miksi sitten polttaa keramiaa
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Jatke ensimmäisen
opaakkipolton jälkeen.

Jatke toisen
opaakkipolton jälkeen.
4/2014

suoraan titaanisen implanttijatkeen tai implanttisillan päälle? Eikö
järkevämpänä vaihtoehtona olisi
kuitenkin hammaslaboratoriossa
sementoitu kaksoisrakenne joko
zirkoniaa tai litiumdisilikaattia käyttämällä? Ruotsalaisessa hammaslaboratoriossa vakiovarustukseen on
kuulunut titaanikeramia, kun taas
zirkonia- tai litiumdisilkaattirungon
käyttäminen titaanirungon päällä
olisi tarkoittanut lisäkustannuksia
ja lisätyötä. Mentiin suomeksi sanottuna siitä mistä aita oli matalin.
Implanttivalmistajat lähtivät omilla
ratkaisuillaan mukaan leikkiin markkinatilanteen kiristyessä.
Miksi titaanisen implanttijatkeen
päälle ei sitten pitäisi polttaa
keramiaa?
Implanttijatke on tehtaalla tarkkuusjyrsitty kappale, jonka dimensiot on
tarkkaan määritelty valmistajan
toimesta. Titaanin altistuessa keramian poltossa käytettäville lämpötiloille se oksidoituu rajusti. Oksidin
poistoon ei ole kuin yksi keino, hiekkapuhallus ja mekaaninen työstö.
On sanomattakin selvää, että hiekkapuhalluksen ja mekaanisen työstön jälkeen ei implanttivalmistajan
jyrsimät mitoitukset enää vastaa
käsittelemätöntä jatketta.
Oksidoitumisen estämiseksi on
kehitetty myös oksidoitumista estäviä materiaaleja, jotka levitetään
jatkeen tai sillan fikstuuraa vasten
oleviin pintoihin ennen keramianpolttoa. Näissä materiaaleissa,
pastoissa, on yksi ongelma. Niiden
poistaminen polton jälkeen vaatii
hiekkapuhalluksen.
Titaanin käyttämisessä päällepolttotekniikassa on myös selkeitä
teknisiä ongelmia.
Titaanin ja keramian välinen sidos
on ongelmallinen ja titaanin työstö
ennen keramian polttoa on myös
päänvaivaa aiheuttava tekijä hammaslaboratorioissa.
Titaanikeramian valmistajia ei ole
kuin muutama, Suomessa ei tietääkseni ole myynnissä kuin GC Initial Ti
päällepolttokeramia.
Titaanikeramiat eivät esteettisiltä
ominaisuuksiltaan yllä lähellekkään
4/2014

Jatke ensimmäisen
dentiinipolton jälkeen.

Jatke toisen
dentiinipolton jälkeen.
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perinteisiä päällepolttokultaseosten
kanssa käytettäviä päällepolttokeramioita, kokokeraamisista ratkaisuista puhumattakaan.
Implanttivalmistajien kannalta
tilanne on ongelmallinen. Omat
ehdottomat suositukset proteettisten komponettien käsittelystä eivät
yhtäkkiä pidäkään titaanijatkeiden
osalta paikkaansa. On kaksinaismoralistista suositella titaanijatkeen
päälle polttamista, kun samalla
tuomitaan piraattivalmistajien osien
käyttö. Miksi keramianpoltossa oksidoitunut, hiekkapuhallettu ja mekaanisesti työstetty tehdasvalmisteinen
jatke olisi parempi kuin piraattivalmistajan tarkkuustyöstetty jatke,
jonka implanttia vasten oleva pinta
on hammaslaboratoriossa tehdyn
kaksoisrakenteen ja sementoinnin
ansiosta säilynyt intaktina koko valmistusprosessin ajan?
Testikappale
Poltin Dentsply Implants Atlantis
-jatkeen GC Initial Ti -keramian poltto-ohjelmia noudattaen ja otin kuvat jatkeesta jokaisen polttokerran
jälkeen. Poltoissa ei käytetty keramiaa. Kuvissa näkyy havainnollisesti
jatkeen fikstuuran sisään menevän
osan muuttuminen poltoissa. Kuvat
kertovat korutonta kieltä mitä titaanijatkeelle tapahtuu keramianpoltossa.
Hammaslaboratorio ja hammasteknikko ovat viime kädessä ne tahot jotka ovat vastuussa laadukkaan
implanttiprotetiikan valmistamisesta. Tämä vastuu koskee myös hammaslääkärin ja hammasteknikon välistä kommunikointia ja opastusta.
Hammaslaboratorion velvollisuus
on kertoa hammaslääkärille mitä
titaanijatkeen päällepolttaminen
käytännössä tarkoittaa. Implanttijatkeen pinta käytännössä tuhoutuu
polttojen, hiekkapuhalluksen ja mekaanisen työstön johdosta.
Vaihtoehtokin, kun kuitenkin on
olemassa, hammaslaboratoriossa
jatkeen päälle sementoitu zirkoniatai litiumdisilikaattirakenne poistaa
titaanin päällepolttamisesta syntyvät
ongelmat.
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Jatke kiiltopolton jälkeen.

Jatke lasikuulapuhalluksen
jälkeen, 50 my / 1 bar.
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Jatke lasikuulapuhalluksen
jälkeen, 50 my / 2 bar.

4/2014
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 Teksti: Heidi Koskela
 Kuvat: Heidi Koskela,

Teppo Kariluoto

kuivattamalla. Esimerkkinä bakteerintuhoajista mainittakoon desinfioiva Bonyf-poretabletti ja säilytysnesteeksikin soveltuva IsoDent.

OPPAAT AKRYYLISTEN
HAMMASKOJEIDEN KÄYTTÄJILLE
Sekä Suomen Hammasteknikkoseuran uusi
”Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille”
että samaan aikaan ilmestynyt Suomen Hammaslääkäriliiton potilasesite hammasproteesien

PAPPAN HAMPAAT
JUOMALASISSANI
Kun tulee puhe proteesien
säilyttämisestä, silmieni
edessä välähtää kuva edesmenneestä pappastani
ja kuva hänen vesilasissa
olevista tekohampaistaan.
Muisto johtaa nuoruusvuosilleni ja kesämökille. Makea pesuvesi oli merenrantahuvilalla vähissä, ja siksi
säilöin oman juomalasini
keittiön ylähyllyn vasempaan takakulmaan. Mitäpä
tuota kovin usein pesemään,
omassa käytössänihän se
vain oli. Eräänä aamuna
heräsin hyvin aikaisin ja suutani kuivasi. Kömmin hämärässä keittiöön ja suuntasin
ottamaan vesilasini. Silloin
aamunkajon ensi säteet paljastivat iljettävän totuuden:
Minun päivittäinen juomalasini oli samalla pappani
tekarien yösäilytysastia!
10

hoitoon neuvoo säilyttämään akryyliproteesit kosteassa. Hammasteknikkoseuran opas suosittelee
vesitiivistä, muovista säilytysrasiaa tai vaikkapa
Minigrip-pussia. Hammaslääkäriliiton mukaan
astia, jonka pohjalla on puhdasta vettä, on paras
tapa säilyttää proteesi yön yli, ellei pidä proteesia
suussa. Luonnollisesti kumpikin opas painottaa
hammaskojeen huolellista puhdistamista ennen

AKRYYLIKOJEET KOSTEAAN

säilöön laittamista.

Proteesit neuvottiin muinoin säilyttämään ve-

hammasteknikkoseuran nettisivuilla, Tietoa ham-

silasissa silloin kun ne eivät ole suussa. Viime

maslaboratorioon –osiossa, ja näin aluksi myös

vuosina on trendi ollut kuivana säilyttäminen.

Uutiset- otsikon alla. Seuran oppaan akryylisten

Kuivassa bakteerit ja sienet eivät lisäänny yhtä

hammaskojeiden käyttäjille voi halutessaan tu-

voimakkaasti kuin kosteassa. Akryyli materiaalina

lostaa omaan käyttöön. Tarjolla on yleisohjevihon

kuitenkin saattaa kärsiä ja vääntyä kuivasäily-

lisäksi myös kokonaan erillinen ohjevihko pelkäs-

tyksessä, joten nyt on palattu takaisin suositte-

tään irrotettavien proteesien, purentakiskon tai

lemaan kosteasäilytystä. Kosteasäilytys ei enää

irrotettavan oikomiskojeen käyttäjälle. Selkeät

ole ongelma bakteerien lisääntymisen kannalta,

oppaat ovat osa Metropolia Ammattikorkeakoulun

koska puhdistus- ja desinfioimisaineet ovat ke-

oppilaiden (Tiina Ryyti, Marjo Stöckell) opinnäyte-

hittyneet huomattavasti ja niillä saadaan sienet

työtä ja ne on laadittu yhteistyössä Hammastek-

ja bakteerit kotikonstein kuriin paremmin kuin

nikkoseuran kanssa.

Molemmat oppaat ovat nähtävissä Suomen
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LAKISÄÄTEINEN
HAMMASLABORATORION SAATE/
OHJEKORTTI IRROTETTAVILLE
AKRYYLIKOJEILLE
Käyttöoppaiden lisäksi seuran nettisivuilta on
mahdollista tulostaa hammaslaboratorion saate/
ohjekortti irrotettaville proteeseille, kojeille ja laitteille. Opinnäytetyönä laaditussa kortissa näkyvät
lain vaatimat tiedot valmistajasta ja laitteesta
sekä lisäksi lyhyet perusohjeet laitteen käyttäjälle.
Meille teknikoillehan on selvää, ettei irrotettavaa
akryylikojetta saa keittää, laittaa mikroaaltouuniin
tai pestä astianpesukoneessa, mutta tuotteen
loppukäyttäjä saattaa ajatella toisin. Kestäähän
tavallinen muovimukikin astianpesukoneen, miksei siis proteesi? Tämänhetkinen laki (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010)
velvoittaa irrotettavan akryylisen hammaskojeen
valmistajaa toimittamaan käyttäjälle ohjeet kojeen puhdistamiseen ja säilyttämiseen, hammaslääkärin tehtäväksi jää ohjata ja neuvoa kojeen
käyttämisessä. Kätevin tapa noudattaa lakia on
tulostaa valmis saate/ohjekortti täytettäväksi ja
työn mukaan liitettäväksi.

Tutustu paremmin oppaisiin
ja proteesien nykyisiin hoitoohjeisiin:
www.hammasteknikkoseura.fi
KOTISIVUT KOHTA JO 20
VUOTTA!!!!

4/2014
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IDS 2015 lehdistötilaisuus
Olin Hammasteknikkolehden edustajana 9.12.2014
Koelnmesse GmbH kutsumana, maailman suurimman
hammasalan näyttelyn,
IDS 2015 lehdistötilaisuudessa. Lehdistötilaisuus
järjestettiin tänä vuonna
poikkeuksellisesti Kölnin
ulkopuolella. Paikka oli noin
25 kilometrin päässä Kölnistä, Bergisch Gladbachissa,
Hotel Schloss Lerbachissa.
Lehdistötilaisuuteen osallistuvat
kaikki johtavat hammaslääketieteen
ja hammastekniikan julkaisut.
Valitettavasti olin tilaisuudessa
jälleen kerran ainoa pohjoismaisen
lehdistön edustaja. Koelnmesse ja
IDS panostavat lehdistötilaisuuteen
paljon ja on sääli, että pohjoismainen edustus tuntuu aina jäävän
Hammasteknikkolehden harteille.
Puitteet ja järjestelyt lehdistötilaisuudelle ovat aina olleet huippuluokkaa.
Vaikka lehdistötilaisuuteen osallistuminen aiheuttaakin ylimääräistä
järjestelyä, menetettyjä työtunteja ja
kadonnutta vapaa-aikaa olen kokenut lehdistötilaisuuteen osallistumisen olevan Hammasteknikkolehdelle erittäin tärkeää. IDS messut ovat
maailman suurimmat hammasalan
messut. Messuilla esitellään hammaslääketieteen ja hammastekniikan viimeisimmän kehityksen kärki.
IDS messuilla on siis oltava mukana.
IDS 2015 pähkinänkuoressa.
IDS 2015 järjestetään Saksassa,
Kölnissä 10 - 14.3.2015. Messut
järjestetään joka toinen vuosi ja
ovat osallistuja- ja kävijämäärältään
maailman suurimmat hammasalan
messut. Messujen ensimmäinen
päivä 10.3.2015 on ns ”Dealers´
Day”. Päivä on varattu näytteilleaset12
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tajien ja yritysten käyttöön. Yleisölle messut avautuvat
11.3.2015.
Näytteilleasettajien määrä nousee taas uuteen ennätykseen. Näytteilleasettajia IDS 2015 messuilla on
2086 kappaletta, joista Saksalaisten yritysten osuus
on 618 kappaletta. Suurimmat näytteilleasettajat
maittain ovat, Saksa, Italia, USA, Etelä-Korea, Kiina,
Ranska, Sveitsi, Taiwan, Turkki, Israel ja UK. Noin
70% näytteilleasettajista tulee Saksan ulkopuolelta.
Näytteilleasettajia on 56 maasta.
Messuhalleja on viisi ja niiden yhteenlaskettu
näyttelypinta-ala on yli 150 000 m2. Uusi ennätys
tämäkin.
Kävijöitä messuilla on yli 125 000 henkilöä,
149:stä eri maasta.
Messujen virallinen lentoyhtiö on Lufthansa/StarAlliance ja lentolippuihin on mahdollista saada alennusta, kun ne varataan virallisen IDS -internet sivuston
4/2014
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kautta (www.ids-cologne.de). Messujen lähin lentokenttä on Köln/Bonn,
mutta Düsseldorfin lentokenttä on
myös kohtuullisen junamatkan päässä Kölnistä.
Messuvieraat saavat alennusta
junalipuista, Deutche Bahn.
IDS nettisivujen kautta on mahdollista varata hotellihuoneita.
Koelnmesse tekee yhteistyötä 120
hotellin kanssa joiden kautta noin
90 000 hotellihuonetta on käytettävissä.
IDS App 2015. Älypuhelimiin on
ladattavissa IDS App 2015 sovellus.
Sovellus sisältää näytteilleasettajaluettelon, kartan messuhalleista ja
paljon muuta messuilla tarvittavaa
informaatiota.
Lehdistötilaisuus.
Lehdistötilaisuuden avasi VDDI:n
(Saksan Dental -teollisuuden keskusjärjestö) hallituksen puheenjohtaja Dr. Martin Rickert. Puheessa
käytiin lyhyesti läpi IDS messujen
historiaa, ensimmäinen IDS näyttely
1923.
Saksan dental -teollisuus valmistaa noin 60 000 eri tuotetta hammasalan ammattilaisten käyttöön.
Puuvillaharjasta kirurgisiin instrumentteihin ja laboratoriolaitteisiin.
Tulevan IDS 2015 näyttelyn trendituotteet ovat jo viime vuosilta tuttuja. CAD/CAM teknologiaan liittyvät
jyrsimet, kuvantamistekniikat ja 3D
-tulostus. Energian säästö on myös
yksi laitevalmistajien panostuksista
tulevaisuudessa.
Muovien tulo implanttiprotetiikkaan on myös käsillä. 3D -tulostustekniikan kehittyessä korkealaatuiset PEEK muovit ovat myös valtaamassa alaa implanttirakenteissa.
Hammaskeramian kehitys ei
myöskään ole pysähtynyt. Markkinoille on tulossa esimerkiksi zirkoniavahvisteista litiumdisilikaattia
useammassa eri variaatiossa.

Työntekijöiden määrä on kasvanut
edellisestä vuodesta 4,4%. VDDI:n
jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4,5 miljardia euroa, josta noin 61 %:a, 2,8 miljardia euroa
muodostuu ulkomaille suuntautuvasta myynnistä.
Kaiken kaikkiaan saksalaisella
dentalbusineksella menee hyvin.
Kölnin messujen edustaja, operatiivinen päällikkö Katharina C.
Hamma, kävi läpi avainlukuja Kölnin
messuista. Kaikki tärkeimmät luvut
on luettavissa IDS pähkinänkuoressa osiosta.
Lehdistötilaisuuden mielenkiintoisimmasta puheenvuorosta vastasi Dr. Wolfgang Doneus, CED:n
puheenjohtaja (Council of European
Dentists).
Dr. Doneus nosti esiin varmasti
monia alan ammattilaisia huolestuttavan halpatuonnin ja halpatyön vaikutukset. Euroopan rajojen
avauduttua on perinteisille korkean

Saksan dental -teollisuus on edelleen jatkanut kasvuaan. VDDI:n 200
jäsenyritystä työllistävät Saksassa
ja ulkomailla lähes 19 300 henkeä.
4/2014
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koulutuksen markkinoille ja maihin
alkanut virrata kollegoita matalamman talouden maista. Näiden
ihmisten tuleminen työmarkkinoille
on aiheuttanut haasteita korkean
elintason ja kustannusten maissa.
Dr. Doneus suhtautui kilpailuun
kuitenkin positiivisesti. Suurimpana
huolen aiheena hän näki kuitenkin
halpatuontimaissa tehtyjen suurten
proteettisten ratkaisujen aiheuttamat ongelmat. Mahdollisimman
halvalla ja ilman kokonaisvaltaista
suunnittelua valmistetut työt tulevat
aiheuttamaan potilaille taloudellisia
menetyksiä ja hoitohenkilökunnalle
päänvaivaa korjaustoimenpiteiden
ollessa kalliita tai pahimmassa tapauksessa mahdottomia toteuttaa.
Dr Doneuksen viesti oli selvä. Laadukkaan hammashoidon markkinointi ja esille tuominen on meidän
jokaisen vastuulla. Pitkäaikaiset
potilassuhteet ja kokonaisvaltainen
hoitoprosessi hammashoidossa on
meidän ja potilaiden yhteinen etu.
Saksan Hammasteknikkojen yhdistyksen (VDZI) puheenjohtaja Uwe
Breuer ei pitänyt lehdistötilaisuudessa puheenvuoroa, mutta julkaisi lehdistötiedotteen.
Tiedotteessa käytiin läpi hammastekniikan ja hammaslaboratorioiden
tilaa Saksassa. Päällimmäisenä tuli
esiin tietotekniikka ja hammaslaboratorioiden digitalisoituminen.
VDZI:n tekemässä kartoituksessa
kävi ilmi, että lähes 80%:lla saksalaisista hammaslaboratorioista oli
käytettävinään vähintään yksi skanneri. Lähes puolella hammaslaboratorioista on käytössä jyrsinlaite.
Skannereiden ja jyrsimien käyttö
nostaa laboratorioiden tuotantoa ja
kilpailukykyä.
Brauer korosti tiedotteessaan
myös hammaslaboratorioiden työn
olevan myös paljon muuta kuin CAD/
CAM tekniikkaa ja protetiikan valmistusta. Yli puolet saksalaisten hammaslaboratorioiden päivittäisistä
töistä koostuu nopeista korjauksista
ja vanhojen proteesien kunnostamisesta.

väistä hammasteknikkoa ja 4000
osa-aikaista hammasteknikkoa.
Lehdistötilaisuudessa keskusteltiin myös työttömyydestä. Portugalin
edustaja kertoi vastavalmistuneiden
hammaslääkärien suurtyöttömyydestä ja kaipasi ratkaisukeinoja Dr.
Wolfgang Doneuksen edustaman
CED:n taholta. Dr. Doneuksen vastaus oli lyhyt ja ytimekäs, Portugalin
suurimpia ongelmia on yksityisten
opinahjojen hammaslääkäritehtailu. Valmistuvien hammaslääkärien
määrää rajoittamalla ongelma olisi
kohtuullisesti ratkaistavissa. Koulutustehtailu tulee aiheuttamaan
ongelmia muuallakin Euroopassa.
Työttömiksi jäävät hammaslääkärit
lähtevät helposti hakemaan töitä
muualta Euroopasta ja aiheuttavat
säädellyillä koulutusmarkkinoilla
varmasti ongelmia tulevaisuudessa. Dr. Doneus toivoi EU:n ja poliitikkojen ottavan asian hoitoonsa. Saa
nähdä miten tulevaisuudessa käy.
Kaiken kaikkiaan lehdistötilaisuus
oli jälleen kerran ajallisen uhrauksen
arvoinen. On huojentavaa nähdä,
että muuallakin painitaan aivan samojen ongelmien kanssa kuin täällä
Suomessa.

 Teksti: Anders Wollstén
 Kuvat: Anders Wollstén

IDS Köln

Saksassa on noin 8400 hammaslaboratoriota, joiden palveluksessa työskentelee 36 000 kokopäi4/2014
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SUOMEN
HAMMASTEKNIKKOSEURA Ry
90-vuotisjuhlatilaisuus

Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Pyöreä Sali
Kalastajatorpantie 1 Helsinki
Lauantaina 7.2.2015, kello18.00 - 01.00
OHJELMA:
klo 18.00 Tervetuliaismalja ja onnitteluiden vastaanotto
klo 18.30 Ruokailu
Nieriärilletteä, marinoitua punasipulia ja muikunmätiä
Paahdettua sorsanrintaa, punakaalia ja ankanmaksakastike
Tarte tatin, kinuskia ja bourbon vaniljajäätelöä
Vesi, viini/olut
Musiikkiesitys
Puheenjohtajan juhlapuhe
Matrikkelin luovutus
Huomionosoitukset

TANSSIA JA SEURUSTELUA

RIKU NIEMI & RIKU NIEMI COOL MAMBO
Laulusolistina ANNIMARIA RINNE
Tumma puku / smokki
Illalliskortin hinta 140 euroa
Sitovat ilmoittautumiset 15.1.2015 mennessä, muista mainita erikoisruokavalio
Juha Pentikäinen 050-4136199, sihteeri(at)hammasteknikko.fi
Huonevaraukset (07-08.02.2015)Hilton Helsinki Kalastajatorppa 09 - 45811
100€ / yhden hengen huone 120 € / kahden hengen huone. Huone sisältää aamiaisen.
Varaukset tehdään itse puhelimella tai internetissä varaustunnusta G1HAMA käyttäen.

tervetuloa!

Ivoclar Vivadent AB
lahjoittaa seuran
jäsenille
luentokurssin
Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Kalastajatorpantie 1 Helsinki
Lauantaina 7.2.2015
Klo 10.00- 11.30 luento		
klo 11.30 -12.00 kahvi
klo 12.00-13.30 luento

Ht Dieter Grübel
Liechtenstein

Dieter Grübler on Lichtensteinilainen hammasteknikko. Hän työskentelee tällä
hetkellä Ivoclar Vivadent AG:n palveluksessa ICDE (International Center of Dental Education) kouluttajana. Hänen päävastuuna on kiinteä protetiikka. Dieter on
julkaissut pienen ohjekirjan maalaustekniikan puolelle – Love for Details.
Dieter on valmistunut hammasteknikoksi 1990-luvun alussa. Hän toimi ensimmäiset
kaksi vuotta paikallisessa Liechtensteinilaisessa laboratoriossa ”rivi-teknikkona”.
Sieltä hän siirtyi Sveitsiläisen laboratorion palvelukseen, josta sitten tie vei aina
Meksikoon saakka. Meksikossa ollessaan hän vastasi tämän Sveitsiläisen hammaslaboratorion keramiaosaston toiminnasta Meksikon pääkaupungissa.
Dieter työskenteli Meksikossa aina 2000-luvun alkuun, kunnes sai paikan Ivoclar
Vivadentilta. Työnsä puolesta Dieter matkustaa eri puolella maailmaa (20-30vko/
vuosi) pitämässä työkursseja ja luentoja, joten hänellä on selkeä käsitys mitä missäkin päin maailmaa tapahtuu…
Suomeen Dieter saapuu kolmatta kertaa helmikuussa, ennen 90-vuotisjuhlien
luentoa hän pitää työkurssin samasta aiheesta Love for Details 5.-6. helmikuuta
Helsingissä.
Nähdään Kalastajatorpalla

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 15.1.2015 MENNESSÄ:
sihteeri(at)hammasteknikko.fi, Juha Pentikäinen 050-4136199

tervetuloa!

JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella,
katutaso, toimiva hammaslaboratorio.
3 koneistettua työpistettä + koneistus kiinteään ja
irtoprotetiikkaan.
Edullinen vuokra ja pysäköintipaikat.
Tiedustelut puh. : 0400 504285
..................................................................
Hammaslab. / EHT -vastaanotto Outokummussa.
Liikehuoneisto 70m2 1. kerros keskustassa.
Seppo Rautava 013 555717, 040 5585209
..................................................................
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
HAMMASTEKNIKKO JA HAMMASLABORANTTI
Jos sinua kiinnostaa hammastekniikka, itsesi kehittäminen ja olet yhteistyökykyinen. Olet etsimämme
henkilö työskentelemään Turku-Dental Oy:ssa.
Hammaslaboratorio Turku-Dental Oy on yksityinen
yritys, joka on perustettu v. 1999. Yritys toimii Turun
yliopiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä
ns. ympyrätalossa eli Dentaliassa.
Teemme yhteistyössä protetiikkaa kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksessa ja peruskoulutuksessa olevien hammaslääkäreiden kanssa.
Valmistamme hammasteknisiä töitä laaja-alaisesti ja
erikoisosaamisalueenamme on kruunu- ja siltaprotetiikka, kokokeraamiset rakenteet sekä implanttiprotetiikka hyödyntäen CAD/CAM tekniikkaa.
Toivomme osaamista kruunu-, silta- ja irtoprotetiikassa.

.................................................................
Hammaslaboratorio GeciLab Oy Turussa hakee
hammasteknikkoa tai hammaslaboranttia vakituiseen työsuhteeseen.
Laboratoriomme on ollut toiminnassa yli 10 vuotta.
Soita, niin kerromme lisää paikasta, tai laita sähköpostia osoitteeseen gecilab@hotmail.com
Gazmend Hajdini puh. 040 5723976
.................................................................
Hammaslaborantti/-teknikko Saloon!
Olemme marraskuussa 2012 toimintansa aloittanut hammaslaboratorio Salon keskustassa. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä,
hammasteknikon ja hammaslaborantin. Teemme
kiinteää- sekä irtoprotetiikkaa.
Nyt haemme joukkoomme hammaslaboranttia/-teknikkoa. Ensisijaisesti haemme henkilöä,
joka hallitsee irtoprotetiikan, mutta työnkuvasi
voidaan myös sovittaa taitojesi ja kykyjesi mukaan.
Tarjoamme vakituisen työn, jossa mielenkiintoiset
työtehtävät.
Ole reipas ja anna kuulua itsestäsi!
Pertti Salonen
Hammaslaboratorio Eliitti Oy
Turuntie 7,3krs
24100 SALO
050 356 03 05
.................................................................

Tiedusteluihin vastaavat
Raimo Salo +358 50 3501 095
Hemmo Kurunmäki +358 500 163562
Hammaslaboratorio Turku-Dental Oy
Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo
Oy Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa/hammaslaboranttia.
Tiedustelut: Vesku Vuoristo p. 014-612 106/
iltaisin 040-5612 106
Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille.
Lähetä jäsenilmoitus sähköpostiosoitteeseen: jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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TULE MUKAAN KURSSILLE
HAMPAATTOMAN TAI
LÄHES HAMPAATTOMAN
IMPLANTTIPOTILAAN HOITO
Hoidon suunnittelusta toteutukseen!
LUENNOITSIJOINA HUIPPUOSAAJAT
EHL Heini Lauren suu- ja leukakirurgia,
suuradiologia
EHT Ilkka Garaisi
KOKO PÄIVÄ 20.3. 2015
360 € sis.alv Helsinki
ILMOITTAUTUMINEN/LISÄTIEDOT
info.fi@straumann.com
asiakaspalvelu/tilaukset puh 09 5658 260

36. Kansainväliset hammaslääketieteen
alan messut
Köln, 10.–14.3.2015
Kauppiaspäivä: 10.3.2015
Hammaslääketieteen alan
tuoreimmat uutuudet
Tervetuloa kansainvälisille IDS 2015 -messuille – maailman
johtaville hammaslääketieteen alan messuille. Tule kokemaan
huomisen trendit jo tänään: IDS-messuilla yli 2000 näytteillea-

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta
Dentaurum-tuotteet edustavat oikomishoidon ehdotonta
huippua. Tuotevalikoima tarjoaa tinkimätöntä laatua, innovatiivisuutta ja käyttömukavuutta niin ammattilaiselle kuin
loppukäyttäjällekin. Dentaurumin ja muiden arvostettujen
valmistajien ortodontiset välineet myy Ortomat-Herpola.
Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.ortomat-herpola.fi.

www.ortomat-herpola.fi • ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700
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settajaa noin 60 maasta esittelee huippuinnovaatioita ja
uusinta tekniikkaa. Vaihda ajatuksia muiden alan asiantuntijoiden kanssa ja hanki uusia näkökulmia työhösi. Me tuemme
menestystäsi!

Säästä aikaa ja rahaa!
Rekisteröidy internetissä ja osta pääsylippusi jo nyt. www.ids-cologne.de

Edelte Oy, Ms. Päivi Ahvenainen · Sahakyläntie 5 · FIN-04770 Sahakylä
Tel. +358 10 6168400 · Fax +358 10 6168402
koelnmesse@kolumbus.ﬁ

erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
TARKISTA TIETOSI
Valveri-rekisteristä siirretään Kanta-palveluihin terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat. Käy tarkistamassa tietosi. Muutokset ja
korjaukset tulee jokaisen tehdä viranomaiselle (Aluehallintovirastolle) itse. Lisätietoa ja linkit rekisteriin sekä
korjauskaavakkeet löytyvät netistä: aluehallintovirasto
-> ajankohtaista -> uutiset ja uutiskirjeet. Itsenäisten
ammatinharjoittajien tiedot ovat THL:n ylläpitämässä
koodistopalvelun IAH-rekisterissä. IAH-rekisteriin siirretään vain sellaiset yksityiset ammatinharjoittajat, joilla
on y-tunnus ilmoitettu ja merkitty Valveri-rekisteriin. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien tiedot ovat
THL:n ylläpitämässä Koodistopalvelun SOTE-rekisterissä.
KELA
Kaikki ovat varmasti saaneet Kelan lähettämän kirjeen.
Lukaiskaa erikoishammasteknikkoa ja veteraaneja koskevat kohdat.

IFD
Ensivuoden IFD (kansanvälinen erikoishammasteknikon liiton) kokoukset ovat Washingtonissa DC USA:ssa
syyskuun puolivälissä 2015. Ohjelmassa on mm. IFD-kokoukset, luentoja ja messut, jotka on suunnattu erityisesti erikoishammasteknikoille. Ilmoittauduthan pikaisesti Ilkka Garaisille, mikäli olet kiinnostunut lähtemään
mukaan (Eht-liiton ryhmänä). Matkan hinta-arvio on n
1500- 1700 €. Lennämme New Yorkiin ja siellä viivymme
2-3 päivää, jonka jälkeen matkustamme Washingtoniin
3-4 päiväksi. Matka on ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
ja näin ollen matkakulut ovat vähennyskelpoisia yrityksenne verotuksessa.

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2015

KANTELU
Aluehallintovirastossa kantelu voidaan siirtää aluksi
käsiteltäväksi muistutuksena 1.1.2015 alkaen. Lisätietoa löytyy tämän lehden sivulta ja Aluehallintoviraston
nettisivuilta.
OSAPROTEESI ASIA
Liitollamme pitää olla selkeä näkemys miten haluamme
muuttaa lakia tai asetusta koskien työtämme. Yritämme
vaikuttaa siihen, että asetuksella erikoishammasteknikko voi valmistaa osaproteeseja ja vain hammaslääkärin
lähetteellä. Tällä ehdotuksella haluamme antaa hammaslääkärille lisä-oikeuden, mikäli itse haluaa, lähettää
potilas Eht:lle osaproteesin valmistukseen. Tärkeintä on
se, että hammaslääkäri on tarkastanut potilaan jäännöshampaat ja kirjannut lähetteeseen anamneesin suun
kunnosta ja hampaiden tilasta. Liitolla on lähetemalli,
jonka tulemme esittelemään ministeriölle ja hammaslääkäriliitolle.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Mannerheimintie 52 A 1
00250 Helsinki
Puh. 050 - 4366 640
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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JÄSENPALVELUTUOTTEET
NUMEROSTA 050-406 8853.
MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.
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HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT ry

Ammattiliitto Pro
JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
(09) 1727 3440 ma-pe klo 9-15

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Ammattiliitto Pro
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@proliitto.fi
Puheenjohtaja
Satu Koskela
gsm 040 835 1401
e-mail satukoskela@luukku.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com

simply perfect.

hammasteknikko.fi - uutisia ja tiedotteita
Vanhusten suuhygienia toteutuu heikosti 8.12.2014
Helsingin yliopistossa tarkastettavasta
väitöstutkimuksesta:
Tehostetun palveluasumisen asukkaille tulisi taata
nykyistä parempi hampaiden hoito.
4/2014

"Vanhuksista yli puolet oli menettänyt kaikki omat
hampaansa. Suurimmalla osalla oli kokohammasproteesi, mutta seitsemän prosenttia ei käyttänyt minkäänlaista proteesia, ja aliravitsemus oli yleisintä heillä."

Produktkatalog 2012
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hammasteknikko.fi - uutisia ja tiedotteita

Kantelu voidaan käsitellä
ensin muistutuksena

Aluehallintovirastoissa kantelu voidaan siirtää käsiteltäväksi ensin muistutuksena 1.1.2015 alkaen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutuksia suhteessa kanteluihin vahvistetaan asiakas- ja potilaslakien
muutoksella. Muutokset koskevat sekä yksityistä että
julkista sektoria.
Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa
hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään
kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Vuoden
2015 alusta alkaen valvontaviranomainen, eli Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi
ensin muistutuksena toimintayksikössä.
Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat
käsitellään siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai
potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa paremmin oman
toimintansa laatua.

Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti, mutta vastaus pitää aina antaa kirjallisesti. Toimintayksikköjen on
tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä. Muistutuksen tekemisen pitää
olla ihmisille mahdollisimman vaivatonta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyraja on jatkossa kaksi vuotta, kuten muissakin hallintoasioiden kanteluissa.
11.12.2014 Aluehallintovirasto (AVI)
"Uutiset ja uutiskirjeet 2014"
Lisätietoa
http://www.avi.fi/web/avi/hallintokantelu
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/
muistutus_tai_kantelu

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksat
vuonna 2015 26.11.2014
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on palauttamassa suun
terveydenhuollon toimenpideluokitukseen vuonna 2013
voimassa olleet protetiikan toimenpidenimikkeet ja -koodit ensi vuoden alusta.
Kela on vahvistanut protetiikan toimenpiteille vuonna
2013 voimassa olleet korvaustaksat uudelleen voimaan
tuleviksi sellaisenaan.

Kurssit ja tapahtumat keväällä 2015
STB-menetelmä LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät
alihankintaa, STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa Lisätiedot Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com
LOVE FOR DETAILS - ESTHETICS AND MORPHOLOGY - TYÖKURSSI
Suomen Hammasteknikkoseura täyttää 90-vuotta ensi vuonna ja "bileet" pidetään Kalastajatorpalla 7.2.2015.
Kaikki mukaan!
Tilaisuudessa Dieter Grüber pitää luennon, Love for details - Esthetics and Morphology.
Aiheen tiimoilta järjestämme työkurssin Helsingissä 5.-6.2.2015.
WORKSHOP THEMA
Part 1
Anterior Crown and veneer with IPS e.max Press Multi.
1.During the workshop everybody has to sprue, invest and press by himself – new technique
2. Morphology and surface texture
3. Staining technique/ Natural Die
Part 2
ANTERIOR CROWN CUSTOMIZED LAYERING TECHNIQUE IPS E.MAX PRESS MO
Paikka: Lindent Premium Lab, Sepänkatu 13
Aika: torstai 5. ja perjantai 6. Helmikuuta 2015
Mukaan mahtuu 8 nopeinta.
Kurssimaksu: 400€ (sis alv:n).
Sitovat ilmoittautumiset 30.11.2014 mennessä
mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
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IVOCLAR VIVADENT AB LAHJOITTAA SEURAN JÄSENILLE LUENTOKURSSIN
Lauantaina 7.2.2015
Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Kalastajatorpantie 1 Helsinki
Klo 10.00- 11.30 luento
klo 11.30 -12.00 kahvi
klo 12.00-13.30 luento
Lisätietoa (www.hammasteknikko.fi)

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY:N
90 -VUOTISJUHLA (2015)
Lauantaina 7.2.2015, Hilton Helsinki Kalastajatorppa,
pyöreä sali
mm. juhlapuheita, huomionosoitusten jako, matrikkelin
2005 - 2015 julkaisu ja luovutus,
juhlaillallinen, musiikkia, tanssia, seurustelua...
Promoottorina Jukka Salonen
MC-DENTAL VOL. 12 - PORVOO 13.6.2015
MC-Dental Facebook

SYKSYLLÄ 2015 OLIVER BRIX SUOMESSA
Ennakkotietoa kiinnostuneille, syyskuun 3.-4. Oliver Brix
pitää kurssin Helsingissä.
Tarkempi ohjelma ilmestyy ensi vuoden alussa. Jos joku
osaa sanoa jo nyt tulevansa kurssille niin lista on jo olemassa. Alustava hinta-arvio kurssille on noin 900€ (sis.
alv:n), kaksi lounasta, päivällisen ja virvokkeet kurssin
aikana.
Lisätietoja ja ilmoittautumisia otan vastaan sähköpostilla, mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com

ITI CONGRESS FINLAND HELSINKI
September 11-12 2015
Clinical Controversies
Vuoden 2015 ITI kongressin pääesiintyjät, Simon Storgård Jensen, Anthony Summerwill ja Daniel Wismeijer,
ovat kansainvälisesti erittäin arvostettuja puhujia, vaikka
eivät ehkä Suomessa olekaan kaikille tuttuja nimiä. Luvassa on erinomainen kokonaisuus rekonstruktiivisesta
kirurgiasta, hampaattoman potilaan hoidon suunnittelusta ja proteettisten komponenttien ja materiaalien
valinnan vaikeudesta.
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kansalliseen
ITI kongressiimme.
Lisätietoa (www.hammasteknikko.fi)
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Rauhallista joulua
ja onnea uudelle
vuodelle!
Joulutervehdysten sijaan
Planmeca Group
lahjoittaa tänäkin vuonna
hyväntekeväisyyteen.
Tuemme kansainvälistä rauhanvälitystyötä
tekevää CMI-järjestöä, nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseksi työskentelevää Tukikummitsäätiötä, sekä Invalidiliittoa.

Lämmin kiitos asiakkaille
ja yhteistyökumppaneille!

Hammaslääketiede /
Odontologi -päivät 2014
Hammastekniikan osalta vuoden 2014 hammaspäivät oli kaikkien aikojen kävijämenestys! Messuilla oli hammasteknisiä kävijöitä
lähes kolmesataa. Edellinen kävijäennätys
jäi alle 250 kävijän, eli kävijämäärässä tapahtui varsin huomattava korotus.
Luennot järjestettiin yhteisluentoina hammaslääkärien
kanssa ja luennoille osallistuneiden palaute oli kaiken
kaikkiaan positiivista ja kannustavaa. Konsepti on toimiva ja toivottavasti jatkuu myös tulevaisuudessa.
Perinteiset päivien yhteydessä olevat ”pikkujoulu”
juhlat järjestettiin yhteistyössä Plandent Oy:n kanssa.
Hammasteknikaan ammattilaisia juhliin osallistui todella
suuri määrä. Varovaisten arvioiden mukaan Plandentin
parketilla olisi ollut yli 150 kollegaa laittamassa jalalla
koreasti. Plandentin voimakas panostus hammastekniikkaan ja suomalaisen hammastekniikan tukeminen
näkyy varmasti myös juhlien osallistujamäärässä.
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Kevätluentopäivät 17. - 19.4.2015
TAMPEREEN TORNIHOTELLISSA
Yhden hengen Solo huone 120 €/ huone/ vrk
Kahden hengen Solo huone 140 €/ huone/ vrk
Huonehintoihin sisältyy aamiainen sekä asiakassauna.
Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse suoraan
hotellista tai Sokos Hotels Myyntipalvelusta , puhelinnumero 020 1234 600
Tarjoushinnan saa mainitsemalla varauksen yhteydessä sovitun kiintiötunnuksen HAMMASTEKNIKKO
Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa
myös toisen yöpyjän nimi. Mikä toista yöpyjää ei ole
tiedossa, varataan yhden hengen huone.
Tarjous voimassa 17.3.2015 asti tai niin kauan kuin
huoneita riittää
Kevätluentojen jälkeen lauantaina 18.4.2014 iltaohjelmaa ja buffetillallinen. Lisää infoa seuraavassa
hammasteknikkolehdessä tai jäsenkirjeessä alkuvuodesta.
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H A M M A S T E K N I S E N

Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin: 		
Sähköposti:
Kotisivu:
Päätoimittaja:
Taitto:
Mainosmyynti:		

A L A N

E R I K O I S L E H T I

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
shts@hammasteknikko.fi
www.hammasteknikko.fi, email: webmaster@hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928, email: paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, email: taittaja@hammasteknikko.fi
mainosmyynti@hammasteknikko.fi

Laskutus:		
Juha Pentikäinen, email: sihteeri@hammasteknikko.fi
Puhelin: 		050-413 6199
Laskutusosoite:		
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Levikki: 		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
Palstan leveys:		
Painopinta-ala:
Etusivun ilmoituskoko:
Ilmoitusaineistot:
Painomenetelmä:
Painopaikka:		

A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
182 x 280 mm
132 x 195 mm
Sähköinen aineisto , väriprofiili Fokra 39
Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648

Ilmoitushinnat:
Koko 			
4-väri
		
1/8 		 245 euroa
		
1/4 		 375 euroa
		
1/2 		 700 euroa
		
1/1 		1 400 euroa
		
Alennukset:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:
SHtS ry
Pankki: 		IBAN: FI54 1021 3000 5023 90 SWIFT: NDEAFIHH
Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		
N:o
Ilmestymisviikko
Aineistopäivä		
								ilmoitukset
1.
2.
3.
4.

9. viikko
20. viikko
38. viikko
51. viikko

11.02.
30.04.
03.09.
03.12.

Aineistopäivä
artikkelit
04.02.
22.04.
27.08.
26.11.

HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2015-2016
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
040 540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040 588 1023
Hallitus
Heidi Koskela
040 8449821
Kirsi Raunio
050 303 0871
Tapio Jokela
040 579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050 594 3638
Teemu Oinio
045 6732109
Päätoimittaja Anders Wollstén
0500 683 928
Kirsi Raunio
050 303 0871
Tapio Jokela
040 579 7641
Taittaja
Eero Mattila
0400 790 889
Virkistys tmk Teemu Oinio
045 6732109
Jooa Rissanen
045 885 9740
Kirsi Raunio
050 303 0871
		
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen
050 371 1200
Mikko Kääriäinen
0400-666722
Teemu Oinio
045-6732109
Eero Aho
050-3543717
Ilkka Garaisi
040-560 0400
Jukka Salonen
050 594 3638
Ilkka Tuominen
040 540 4880
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Ilkka Garaisi
050 4366640
Hallitus
Korkeala Tapani  
050 5984734
Komujärvi Tuula
040-7658916
Pauli Nurmi
050 557 0399
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Pekka Juurikko
040 541 8921
Varajäsenet
Yrjö Rautiala
050-511 9052
Paula Mertsalmi
040-5415723
Raija Savolainen
040-777 6606
Johan Järvinen
040-1826262
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
HAMMASLABORATORIOLIITTO RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa 040-5269676
Toiminnanj.
Markku Annaniemi 040 720 9855
Varapj.
Henry Salmelainen 040 513 0511
Hallitus
Wollsten Anders
0500-68 3928
Olli Ilmavalta
0400-5269676
Ilkka Tuominen
040-5404880
Markku Sinisalo
040-5449825
Eero Aho
050-3543717
Tero Rakkolainen
Varajäsenet
Janne Alanne, Ari Autio		

E-MAIL
TOIMIKUNTA
puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
webmaster@hammasteknikko.fi
www-sivut
heidi.koskela@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi		
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
paatoimittaja@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
taittaja@hammasteknikko.fi
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
virkistys@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi

puheenjohtaja
koulutus@hammasteknikko.fi
ceramikko@ceramikko.fi
teemuoinio@gmail.com
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi
ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi
sihteeri@hammasteknikko.fi		

E-MAIL
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
tapani.korkeala@hammastaja.fi
tuula.komujarvi@ehtkomujarvi.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
sastsk@nettilinja.fi
pekkajuurikko@dlc.fi  
yrjo.rautiala@pp.armas.fi

TOIMIKUNTA
Kv toiminta, eettinen
Koulutus, viestintä
Eettinen

raija.k.savolainen@luukku.com

		

050-406 8853
teejii-tuloste@kolumbus.fi

Markkinointi
.

E-MAIL			
hamlab-ksalonen@kotiposti.net
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
anders@impladentt.fi
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi

luONNOllIStA eStetIIKKAA
– teHOKAStA PrÄSSÄYStÄ

UUTUUS!

IPS e.max PreSS MultI
®

MAAIlMAN eNSIMMÄINeN MONISÄVYINeN NAPPI
PrÄSSÄYSteKNIIKKAAN

amic
all cer need
u
all yo

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Edustaja Technical: Mikko Lindfors, gsm: 040 519 41 41

• Monoliittinen LS2 –restauraatio, jossa on luonnollinen värisävyjen vaihtuminen
• Ainutlaatuinen yhdistelmä lujuutta, esteettisyyttä ja tehokkuutta
• Kruunutyöt, fasadit ja hybridikruunut
• Täydellinen koordinaatio Programat-prässiuunien kanssa
• Vähemmän työvaiheita eli kustannustehokkaampi

Planmeca CAD/CAM™ Lab

Tulokset puhuvat puolestaan
• Kokonaisvaltaiset ratkaisut hammasteknikoille ja –laboratorioille
• Kaikki tarvittavat työkalut avoimeen CAD/CAM-työskentelyyn
• Täydellisesti istuvien restauraatioiden suunnitteluun ja valmistukseen

Skannaa.

Planmeca PlanScan® Lab

Jyrsi.

Suunnittele.

Planmeca PlanMill® 50

Planmeca PlanCAD® Premium

Jyrsi.

PlanEasyMill®

Lisätietoja:
Ari Uronen, Myyntipäällikkö, 0400 580 423, ari.uronen@plandent.com
Sami Jatkola, Tuotepäällikkö, 040 834 2698, sami.jatkola@plandent.com

www.planmeca.fi

