
Internet ei ole 
hampaaton! 

Internet ja sähköinen tiedon
välitys ulottavat lonkeroitaan 
yhä uusille alueille. Hammas-
alakaan ei tee poikkeusta. 

Toistaiseksi Internet-näkyvyys 
ei ole kohtalonkysymys juuri 
kenellekään, eikä Internet 
tiedonhankintavälineenä ham
masteknikoille ole kovin merkit
tävä. Se ei kuitenkaan poista 
sitä tosiasiaa, että kiinnos
tuneille hammasalallakin 
Internet tarjoaa monia mielen
kiintoisia mahdollisuuksia. 
Tässä muutamia poimintoja. 

Pirkka Ruishalme 

Tämä on must! Eli pakko tilata kun 
hintakaan ei ole kuin 110 taala. Ja 
onhan kello kromia. 

Dental Tecnician VVatch 
http://www.netplaza.com/akteo/DEN02CCN.html 

Hammaslääketiede ja hammas
lääkärit ovat selkeästi aktiivisemmin 
näkyvillä Internetissä kuin hammas
teknikot. Varsinaista hammastek
nistä tietoa saa etsimällä etsiä. 
Palveluttakaan ei kannata juuri 
kotimaata edemmäs lähteä hake
maan. Hammasteknikkolehti teki 
surffiretken www sivuille etsien 
hakurobotin (www.altavista.com) 
avulla hammasteknisillä avainsa
noilla kotisivuja ja jotakin löytyikin. 

Kölnin messut 

Kölnin messuilla on laajat sivustot, 
jo iden osana on t ietenkin IDS 
tapahtuma. Tietoa löytyy messuista, 
tuotteista, näytteilleasettajista ja 
näyttelyvieraistakin. Sivuilla on myös 
matkailuinfoa, messujen kartta ja 
hotellivarauksetkin voi tehdä online. 

Kölnin messut 
• julkaisee sivuilla 

l e h d i s t ö t i e d o t 
teensa ja mm. dentechnica 

kongressin viimeisimmät uutiset on 
luettavissa sivuilta. Myös näytteil
leasettaj i l le jaetaan arvokasta 
reaaliaikaista informaatiota. 

The A m e r i c a n C o l l e g e of 
Prosthodontists' FORUM 

Amerikan proteetikkojen Foorumi on 
sellaisten protetiikan organisaa
tioiden yhteenliittymä, jotka uskovat 
että Internet on loistava väline 
ammattilaisille opettaa, informoida, 
jakaa tietoa ja kokemuksia kes
kenään mutta myös oiva väline 
valistaa suurta yleisöä. Mukana 
olevilla organisaatioilla on kullakin 
omat kotisivunsa, joille Foorumin 
sivuilta pääsee. 

National Association of Dental 
Laboratories 

National Associat ion of Dental 
Laboratories on amerikkalainen 
kansallinen hammasteknisten la
boratorioiden liitto. Sivut toivottavat 
jäsenet ja vierailijat, teknikot ja 
omista jat , lääkärit ja tavaran
toimittajat tervetulleiksi ja tarjoavat 
t ie tenk in infoa jäsenbedu is ta . 
Sivuilta löytyy uutisia ja tietoa mm. 
" lai l l istamisesta" (Certif ication). 
Tapahtuma kalenteri kertoo tulevat 
näyttelyt ja koulutus ym tilaisuudet. 

Sivuilta löytyvä "Dental Laboratory 
Forum" (http://www.inf1 .com/nadl/ 
wwwboard/index.htm)on internetin 
hyödyntämistä parhaimmil laan. 
Sivulla käydään kansainväl istä 
keskustelua hammastekn is is tä 
kysymyksistä ja osallistua voi kuka 
vain. 

Toinen mielenkiintoinen palvelu 
NADL:in sivui l la on maksuton 
tuottajatietokanta, " Professional 
Supp l ie r Da tabase" (h t t p : / / 
www. inf1 .com/cgi -b in /suppl ier / 
db_manager.cgi), josta voi etsiä 
oikeaa tuottajaa ja lähettää heille 
taxin. Tuottajia kehoitetaan toimit
tamaan tietonsa, jos ne eivät vielä 
tietokannassa ole sähköpostitse 
osoitteeseen services@inf1 .corn 

Denturists Home Page 

Denturistien sivulla on kaksi tar
koitusta. Välittää denturisti tietoutta 
ja aut taa ihmis iä USA:ssa ja 
Kanadassa löytämään denturistin. 
Itse asiassa sivuilla on kolmaskin 
tarkoitus: painostaa kansalaisia 
vaatimaan denturistien laillistamista 
eri puolella ameriikkaa. 
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Oral R e n a i s s a n c e 
Laboratories 

Dental 

Curtis N. Morgese kertoo sivuillaan 
uusimmasta esteettisestä hammas-
tekni ikasta ja esit telee 
"Optimal Pressab 
le Ceramic" 
m e n e t e l 
män, ma
ter iaa l i t ja 
laitteet. Yksi 
harvoja paikkoja, joka käsittelee 
hammastekniikkaa itseään. Vierei
sestä kuvasta voi kukin itse todeta 
takaako menetelmä esteett isen 
lopputuloksen. 

Dental-implants 

Sivut käsittelevät tietenkin implant
teja. Sivuilta löytyy erinomainen 
linkkiluettelo 
hammasla
boratorioihin 
eri puolella 
m a a i l m a a 
osoi t teesta 
http:/ /www. 
dentalimplants. 
com/labs.htm 

d<e*\Ccd/ xvorh 
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ODIS on ruotsalainen ham
masalan internet palvelu sekä 
lääkäreille että teknikoille. 

Sjödingsillä on myös Ruotsissa 
omat kotisivut osoitteessa http:// 
www.sjodings.se 

Dentistinfo.com 

Ei hammastekninen paikka mutta 
käynnin väärtti. Täällä voit hakea 
sopivaa hammaslääkäriä itsellesi, 
esittää kysymyksiä, keskustella 
livenä hammaslääkärin kanssa, etsiä 
tietioahammasalalta, etsiä työpaik
kaa jos olet hammaslääkäri, saada 
apua oman kotisivun rakentamiseen, 
ostaa tai myydä hammasalan laitteita 
tai prakt i ikoi ta, etsiä työn tek i 
jöitä.... käykää katsomassa. 

Hammasalan www osoitteita: 
Kölnin messut http://www.koelnmesse.de/ids/index.html 
The American College of Prosthodontists' FORUM 
http://www.prosthodontics.org/ 
National Association of Dental Laboratories http://www.inf1 .com/nadl/ 
Denturists Home Page http://www.denturist.com/ 
Oral Renaissance Dental Laboratories http://oralab.com/index.htm 
Dental-implants http://www.dental-implants.com 
ODIS http://www.odont.se/ 
Dentistinfo.com http://www.dentistinfo.com/ 
American Academy of Pediatric Dentistry http://www.aapd.org/ 
General Prosthodontic Information 
http://meade.dent.ohio-state.edu/lnformatics.html 
American College of Prosthodontics 
http://www.prosthodontics.org/acpros/index.html 
American Dental Association http://www.ada.org 
FDI World Dental Congress - Orlando 
http://www.ada.org/prac/orlando/toc.html 
American Academy of Implant Prosthodontics 
http://www.inca.net/aaip/index.html 
American Orthodontics http://www.dataplusnet.com/ao/ao.html 
California Dental Association http://www.cda.org/ 
Dental Society of Western Pennsylvania 
http://trfn.pgh.pa.us/Health/dswpa.htm 
Dental Practice Board (Dental Community of England and Wales) 
http://www.dentanet.org.uk 

Hammasteknikko 
saa työtä 

Turun Teknohammas 
Puh 02-2517 110 

HAMMASLABORANTTI (-TEKNIKKO) 
saa töitä 

Toivotaan kokemusta oikomiskojeiden valmistuksesta 

tiedustelut: Espoon Hammaspalvelu 
Vesa Valkealahti p. 09 - 455 4848, 0400 - 449 327 
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