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Menetelmä kultasillan 
sovittamiseksi jo olemassa 
olevan irroitettavan 
rankaproteesin alle

A

Tässä artikkelissa esitellään epäsuora menetelmä 

valetun kultakruunun tai -sillan sovittamisesta jo 

olemassa olevan irroitettavan rankaproteesin alle. 

Menetelmässä käytetään akryylistä tehtyjä tark-

kuusvalujäljennöshettoja, jotka sovitetaan suoraan 

suussa olevaan rankaan ja viimeistellään vahalla 

laboratoriossa valettavan kruunun tai sillan lopulli-

seen muotoon. Potilaan ei tarvitse luopua rangasta 

laboratoriotyöskentelyn ajaksi, mutta ylimääräinen 

potilaskäynti on tehtävä kun jäljennöshetat sovite-

taan rankaan suussa. (J Prosthet Dent 2004; 91: 

392-4)

ikaisemmissa tukimuksissa on esitelty monenlaisia mentel-
miä kruunun sovittamiseksi jo olemassa olevaan rankaan.1-15 
Vaikka työ voidaan sovittaa suoraan mallilla, laboratoriossa 
tarvitaan epäsuoraa mentelmää käytettäessä olemassa oleva 
ranka kruunun valmistamiseen,2,7,14 jolloin potilaan pitää olla 

ilman rankaa kruunun vamistumiseen asti. Aikaisemmat tutkimukset 
ovat esitelleet suoria ja epäsuoria menetelmiä kruunun valmistami-
seen.1-15 Tässä artikelissa esitellään osittain suora sovitusmenetelmä, 
joka sopii sekä kruunujen että siltojen valmistamiseen.

MENETELMÄ
1. Synteettisestä itsekovettuvasta akryylistä (Pattern resin; GC Corp, 
Tokio, Japani) valmistetut valuhetat pilareiden päällä kipsimallilla 
(kuva 1). Istuvuuden varmistamiseksi tee pienet avaukset hettoihin 
sekä pilareiden päälle että hiontarajoille.
2. Varaa potilasaika vastaanotolle hettojen sovitusta varten istu-
vuuden varmistamiseksi (kuva 2). Lisää akryyliä hettojen ja niiden 
päälle tulevan rangan osien väliin (kuva 3). Resiiniä ei saa olla likaa, 
jotta hetat saadaan irti rangasta. Jos on tarvetta, niin akryyli hetoista 
voidaan muotoilla myös purentaindeksi samalla kertaa.
3. Merkkaa pinne ja muut kontaktikohdat mustalla värillä välttääk-
sesi niiden vahingoittamista jatkotyöskentelyn aikana (kuva 4). 
4. Hyödynnä hettoja vahauksen pohjana. Vahaa työ loppuun kuten 

Kuva 1. Akryylihetat kipsimallilla

Kuva 2. Akryylihetat sovitettuna pilareilla.

Kuva 3. Akryyliä lisättynä hetan ja rangan väliin.
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yleensä16 (kuva 5).
5. Sovita pinne ja muut kontaktikohdat kuten yleensä (kuva 6).
6. Valmista ja sementoi väliaikanen silta suuhun sillan valmistuksen 
ajaksi.

POHDINTA
Kun karies tai muut vauriot hampaistossa vaativat kiinteiden pro-
teettisten töiden uusimista, täytyy vanha silta tai kruunu poistaa. 
Hoitotoimenpide on monimutkaisempi, jos hoidettavat hampaat 
ovat myös tukihampaita rankaproteesille. Hammaslääkärin on ar-
vioitava täytyykö ranka tehdä uudelleen kun kiinteä protetiikka 
uusitaan. Sen lisäksi että aikaa kuluu vähemmän, sillan sovittaminen 
vanhaan rankaan on myös taloudellisempaa kuin sekä sillan että 
uuden rangan valmistaminen. Kun sillan retentoiva osa ja purenta 
on kliinisesti määritelty hettojen avulla vastaanotolla samalla tavalla 
kuten tässä artikelissa, teknikko voi valmistaa hetoista uuden, ole-
massa olevaan rankaan istuvan sillan. 

Verrattuna perinteiseen valmistustapaan tässä menetelmässä po-
tilaalle tule yksi ylimääräinen käyntikerta vastaanotolle. Toisaalta 
tällä menetelmällä potilas voi käyttää rankaa koko laboratoriotyös-
kentelyn vaatiman ajan. Vaikka metalliset ja kokokeraamiset kruu-
nut ovat mahdollisia sovellutuksia tälle menetelmälle, kirjoittajan 
kokemukset rajoittuvat vain metallikruunuihin.

YHTEENVETO
Tässä artikkelissa on esitelty epäsuora menetelmä uuden kruunun 
tai sillan sovittamiseksi olemassa olevaan rankaan. Menetelmässä 
potilas voi käyttää rankaa koko valmistusprosessin ajan.
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