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Tutkimus akryylihampaiden 
kiinnittymisestä proteesiin 
Julkaistu The Journal of Prosthetic 
Dentistryssä 3/87 

Australiassa Queenslandin 
yliopiston hammasklinikka 
tarjoaa myös proteesitöiden 
korjauksia potilailleen. Ta
vallisin korjaus on proteesista 
irronnut hammas ja verrat
tain usein on kysymys uudes
ta proteesista. Yleensä pro
teesin tekijä on oppilas ja 
valmistusmenetelmät päätet
tiin tutkia tarkemmin. 

Tässä asiassa ovat Morrow 
-78 ja Hugget -82 tehneet tut
kimuksia, mutta tämä tutki
mus suunniteltiin muistutta
maan tarkemmin kliinisiä 
oloja. 

Normaali valmistustapa, 
joka joskus tuotti näitä "su
sia", oli seuraavanlainen: 
Kyvettipuoliskoiden eristämi
sessä toisistaan käytetään öl
jypohjaista kipsieristettä. Va
ha poistetaan lämmittämällä 
ensin kyvetti viisi minuuttia 
noin 90-asteisessa vedessä, 
jonka jälkeen kyvetti avataan 
ja vaha huuhdellaan pois va-
hahuuhtelulaitteelia (WAG 
7250 Reco Dental) mahdolli
simman tarkkaan. Tämä ko
ne toimii kiertovesiperiaat-
teelia ja huuhteluaine lisä
tään jatkuvasti. Kun kyvetti 
on vielä lämmin, kaikki kip-
sipinnat eristetään alginaatti-
tyyppisellä eristeellä (ACR-
F I L M ) jät täen hampaiden 
kannat ja kaulat eristämättä. 
Kyvettipuoliskoiden jäähdyt
tyä ne eristetään vielä kerran. 
Hampaat pyyhitään mono-
meerissä kastetulla pumpulil
la, jonka jälkeen kyvetti tä-
pätään. (Vertex keittoakryy-

l i ) . Keitto tapahtuu 65 astees
sa vähintään 14 tuntia. On
gelmien syiden arveltiin ole
van 
1) vahan tai eristysaineen 

puutteellinen poisto 
2) vapaan monomeerin puu

te akryylitaikinasta täp-
päysvaiheen aikana. 

Tutkimus suoritettiin näitä 
ongelmia silmällä pitäen, 
vaikka muitakin virhemah
dollisuuksia olisi voitu ajatel
la. 

Menetelmä: Valmistettiin 
päämalli, johon oli kiinnitet
ty kaksi yläkolmosta akryy
lista (Lumin Akry l malli 66, 
kuva 1). Otettiin vinyylijäl-
jennös päämallista ja saman 
kokoisia ja muotoisia kolmo
sia kiinnitettiin jäljennök
seen, jonka jälkeen siihen 
kaadettiin sula vaha. Tällä 
tavalla valmistetut mallit 
upotettiin kyvettiin neljä ker

rallaan. Esilämmitys, huuh
telu, eristys, täppäys ja keitto 
toteutettiin ryhmittäin eri ta
valla (katso taulukko 1). Yk
kösryhmän menetelmän mu
kaan valmistettiin myös mal
leja, joissa oli posliiniham-
paita (Vita Vacum malli 732, 
katso taulukko 1). Posliini-
hampaiden muoto oli hyvin 
lähellä akryylihampaiden 
muotoa. Prässäyksen jälkeen 
mallit sahattiin halki, joten 
yksi koekappale käsitti 
runko-osan ja hampaan. 
Koekappaleet asetettiin pu
ristukseen (Hounsfieldin ten-
sometri, jossa puristusnopeus 
2,5 mm/min). Kojeen teho 
oli 600 N . Koekappale oli 
niin muotoiltu, että kippaus 
ei ollut mahdollinen ja rasitus 
kohdistui hampaan kärki
osaan. Murtumapinnat tut
kit t i in ja luokiteltiin kohee-
siotyyppisiksi, jos suurin osa 
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Taulukko 1. The different regimens used to produce replicas of the master model 

Ryhmä Esilämm. Kypsymisaika 
No. Min °C Vahanpoisto Mallikäsittely (min.) 

1 5 90 Machine at 90°C Sodium alginate on plaster and stone 12 
2 5 90 Fresh vvater at 100°C None 4 
3 5 90 Fresh vvater at 100°C None 20 
4 5 90 Fresj vvater at 100°C None 12 
5 5 90 Machine at 90°C Sodium alginate on plaster, stone 12 

and teeth (packed vvet) 
6 5 90 Machine at 90°C Petroleum jelly flushed at 90°C 12 

Sodium alginate on plaster and stone 
7 5 90 Machine at 90°C Sodium alginate on plaster and stone 12 

Monomer vvipe 
8 5 90 Machine at 90°C Sodium alginate on plaster and stone 12 

Ridge laps ground vvith a large bur 
9 None Machine at 90°C Sodium alginate on plaster and stone 12 

10 5 90 Machine at 80°C Sodium alginate on plaster and stone 12 
11 5 90 Machine at 70°C Sodium alginate on plaster and stone 12 

The dough vvas prepared from monomer and polymer mixed in the ratio of 1:3.33 by volume; 13 ml of monomer and 50 ml of polymer 
vvere enough for one flask. Ali processing vvas at 65°C (149°F) for at least 14 hours. Four replicas vvere produced vvith each regimen ex-
cept the ninth, vvith vvhich eight vvere produced. 90°C= 194°F; 80°C= 176°F;79°C= 158°F. 

murtumapinnasta oli ham
paan sisällä ja adheesiotyyp-
piseksi, jos murtuma oli 
runko-osan ja hampaan väli
sessä saumassa. Monessa 
murtumassa oli molemman 
tyyppisiä murtumapintoja, 
mutta kaikki voitiin kuiten
kin luokitella jompaan kum
paan ryhmään kuuluviksi. 

Tulokset: Posliinihampaat 
murtuivat, kun kuormitus oli 
248,75 N ja murtumat olivat 
kaikki itse posliiniaineen si
sällä. Koska kliininen käy
täntö on osoittanut, että nä
mä hampaat harvoin murtu
vat tai irtoavat, tämä luku sai 
edustaa normaalia lujuutta. 

Akryylihampaita koskevat 
tulokset näkyvät taulukossa 
2. Oli silmiinpistävää, kuinka 
vähän adheesiomurtumia 
esiintyi, vaikka virheellistä 
tekniikkaa tahallisesti käytet
ti inkin. Suurin osa murtumis
ta oli khesiivisia, akryyliham-

paan sisäisiä ja hampaan 
kantaosan alueella. Ottaen 
huomioon koko koekappa
leen muodon, hampaan muo
don ja rasituksen suunnan 
murtumakohdat sijaitsivat 
odotetuissa kohdissa. 

Posliinihampaan ja akryy-
lihampaan murtamiseksi vaa
dittu rasitus oli melkein sama 
(katso taulukkoa). Kipsieris-
tysaineen tai alginaattipohjai-
sen eristysaineen "jät tämi
nen" hampaiden pintoihin ei 
vaikuttanut kiinnitykseen. 
Oli yllättävää, että hammas-
pintojen pyyhkiminen mono-
meerillä ennen prässäystä ei 
vähentänyt adheesiomurtu
mia. Ryhmissä 8, 9 ja 10 oli 
eniten adheesiomurtumia. 
Oletetut syyt murtumiin näis
sä ryhmissä olivat: 

Ryhmä 8: Hiomalla ham-
maskantoja "asettelun" ai
kana karkealla metallifreesa-
rilla vahahuuhtelu vaikeutui. 

Ryhmä 9: Ei suoritettu esi-
lämmitystä ennen kyvetin 
avaamista. Ryhmä 11: Vaha-
huuhtelulämpötila oli lasket
tu 70 asteeseen. 

On kiinnostavaa, että 
erään toisen tutkimuksen 
(Cardisch HS) mukaan ak-
ryylihampaisiin hiotut urat 
eivät parantaneet akryyli
hampaiden kiinnitystä pro-
teesiaineeseen. Yllättävän 
paljon murtumia sattui ryh
mässä 9, jossa kyvettiä ei esi-
lämmitetty ennen avaamista 
ja vahan poistoa. Luultavasti 
kylmä kyvetti jäähdytti ham
paita niin, että pintoihin jäi 
näkymätön vahafilmi huuh
telusta huolimatta. Näin ta
pahtui selvimmin ryhmässä 
11, jossa veden lämpötila ei 
riittänyt vahan täydelliseen 
sulattamiseen. 

Johtopäätös: Vaha tuntuu 
olevan tavallisin syy murtu-
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miin ja hampaiden irtoami
siin. Huuhteluveden lämpöti
lan pitäisi olla vähintään 90 
astetta. Esilämmityksen pois 
jättämisen ei pitäisi olla mi
kään riskitekijä, koska kyve
tin avaaminen lämmittämättä 
on vaikeaa. Hammaskanto-
jen kostuttaminen monomee-
rillä tai niiden hiominen en
nen prässäystä ei tuntunut 
vaikuttavan kiinnitykseen. 

Käännös: Lasse Riska 

soo 

400 

300 

200 

100 

Ryhmä 

Rasitus 

Kuva 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72 197 152 29 90 106 115 63 130 79 112 

Koekappale 
lukumäärä 16 8 8 

Adheesio-
murtumien 
lukumäärä 0 1 1 0 0 0 

* Standard deviations are rounded to vvhole numbers 

Taulukko 2. Load required to fracture acrylic resin teeth. 

14 1 
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Tarkan työn ja työympäristön 
valaiseminen 

Julkaistu Hammaslääkärilehdessä no 19/87 
Eino Lampi yli-ins. 

Ihmisten näkökyvyssä olevat yksilölliset erot aiheuttavat sen, 
että puutteellinen valaistus vaikuttaa toisten ihmisten työsuori
tuksiin enemmän ja toisten taas vähemmän. Liian niukka ja 
väärä valaistus tiedostetaan kuitenkin aina haitalliseksi tark
kuutta vaativissa työtehtävissä. Työpaikan ja työympäristön 
keskeiset, häiritsevän suuret kirkkauserot saattavat myös hai
tata. Lri asteisena koettu häikäisy on varsin yleinen ongelma 
työpaikoilla. Näkökyky, valaistus- ja ympäristöolosuhteet se
kä näkötehtävien vaikeusaste ovat kaikki osaltaan vaikutta
massa työtuloksiin ja työn laatuun. Mitä valaistaessa sitten tu
lisi ottaa huomioon, kun halutaan parantaa näköolosuhteita? 

Valaistussuositukset 
Suomen Valoteknillisen 

Seuran julkaisussa 9-1986, 
Valaistussuositukset, anne
taan joitakin yleisiä ohjeita 
myös hammasklinikoiden va
laisemiseksi. Hoitohuoneiden 
yleisvalaistukselle annetaan 
kolme eri valaistusvoimak
kuuden suositusarvoa luksei
na ( = lx.) . 

Hoitohuoneet ja kojepöy-
dät: 

Pienin suositusarvo, työ-
kohde/-alue 500 luksia, yleis-
valaistus 300 lx. 

Normaalitavoite, työ-
kohde/-alue 750 luksia, yleis-
valaistus 500 lx. 

Suurempi arvo, työkohde/ 
-alue 1 000 luksia, yleisvalais-
tus 750 lx. 

Yleisvalaistuksen tueksi 
tarvitaan erilaisia paikallisva-
laisimia. Hammaslääkärin 
erikoisvalaisimien avulla saa
daan hoitotuolissa olevan po
tilaan suun alueelle, valaisi
men mallista ja sijoitusetäi-
syydestä riippuen, noin 
5 000—15 000 luksin luok
kaa oleva paikallisvalaistus. 

Valon laadulle asetetaan 
muun muassa hampaiden vä
rin arviointia ajatellen kohta
laisen korkeat vaatimukset. 
Loistelampuissa valkoiset de 
luxe -sävyt ovat olleet hoito
tiloissa suosittuja. Niiden va

lossa ihonväri on luonnolli
nen ja hampaiden värin arvi
ointi on suhteellisen helppoa. 
Hammaslääkärien ja ham
masteknikkojen ne työpai
kat, joissa arvioidaan ham
paiden "valkoisuutta", tulisi 
valaistuksen osalta vakioida 
toisiaan vastaaviksi. 

Energiansäästö- ym. pu
heenvuorot ovat kuitenkin 
vaikuttaneet loistelamppujen 
valintaperusteisiin. Olisi tär
keää, että uudelleen selvitet
täisiin tämäntapaisten työti
lojen valon laadulle ja ko
koomukselle asettamat vaati
mukset. 

Hammasteknikkojen työti
loista ei SVS:n suosituksissa 
anneta erikseen luksitavoit-
teita. Hammasteknikkojen 
laboratorio- ja työtiloissa 
suorittamani valaistusmit-
taukset antavat vallitsevista 
valaistusolosuhteista jonkin
laisen käsityksen: 

Laboratorio- ja työtilojen 
yleisvalaistus 400—500 luk
sia. 

Proteesien hionta ym. 
työt, paikallisvalaistus 
2 000—2 500 luksia. 

Puhdistusmoottoriin li i t ty
vä työpaikkavalaistus 800— 
1 600 luksia. 

Kipsipöytävalaistus 500— 
600 luksia. 

Värikerrostustyövalaistus 
1 000—1 200 luksia. 

Yleis- ja paikallisvalaistus 
hoidetaan tavallisesti loiste
lampuilla, mutta hehkulamp
puja on myös valaisemassa 
työkohteita. Useissa tapauk
sissa työpöytien alueilla on 
paikallinen yleisvalaistus. 
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Sähkölamput valon 
ja säteilyn tuottajina 

Sähkölampulla pyritään 
ensisijaisesti tuottamaan nä
kyvää säteilyä, valoa, silmien 
toimintaa varten. Auringon 
lähettämää säteilyä korvaa
maan kehitetyt sähkölamput 
tuottavat myös ultaravioletti-
ja lämpösäteilyä. Eri periaat
teilla toimivat sähkölamput 
ovat näkyvän ja näkymättö
män säteilyn tuottajina sekä 
toisiinsa että päivänvaloon 
verrattaessa erilaisia. 

Tiedämme, että päivänva
lon sävy ja koostumus vaih
televat melko suurissa rajois
sa, vaikka emme kiinnitä-
kään siihen huomiota. Päivä-
valaistuksen voimakkuuden 
vaihtelujen sen sijaan tiedos
tetaan viestittävän meille ih
misillekin jatkuvasti monia 
tärkeitä asioita. 

Osa sähkölampuista on ke
hitetty jäljittelemään aurin
koisen tai pilvisen päivänva
lon sävyä ja koostumusta. 
Loistelamppujen ryhmässä 
muun muassa luonnonvalo 
1XC on väritarkastustehtä-
viin sopiva malli, värilämpö
tilassa 5 000 K. Hieman edel
listä lämminsävyisempää, 
neutraalia valoa tuottaa val
kea de luxe 2X sävy (väriläm
pötila 3 900 K) on ollut suo
sittu hammaslääkärien työti
laan yleisvalaistuksen antava
na valonlähteeenä. Hehku
lamppujen ja niiden muun
nosten lähettämä valo on 
koostumukseltaan ja yleisvä-

risävyltään huomattavasti 
lämminsävyisempi kuin ke
säisen keskipäivän auringon
valo. Jatkuvan, täyteläisen 
kirjonsa ansiosta hehkulamp
pu ei ole yleensä aiheuttanut 
värientoisto-ominaisuuksil-
laan senkaltaisia ongelmia 
kuin eräät loiste- ja purkaus-
lamput aiheuttavat. Valon 
koostumuksesta syntyy lois
telampun "valopintaa" kat
seltaessa helposti väärä käsi
tys. Silmät ja näköjärjestel
mämme eivät kykene täsmäl
lisesti tulkitsemaan, minkä
lainen on tarkastelun kohtee
na olevan lampun valon 
koostumus. 

Samaan valon "ulkonä
köön" päästään erilaisilla va
lon koostumuksilla siksi, että 
silmät ja näköjärjestelmäm
me hyväksyvät summavaiku-
tuksia. Tästä johtuen epäjat
kuvan kirjon omaavan loiste
lampun valo saattaa näyttää 
aivan samanlaiselta kuin 
miksi jatkuvan kirjon omaa
van hehkulampun valo tie
dostetaan. Värejä niiden va
lossa verrattaessa paljastuu 
yleensä se, että valon koostu
mus (kirjo) on erilainen. 

Sähkölamppujen ominai
suuksia arvioitaessa eri tehtä
vien kannalta on syytä muis
taa myös se, että näkyvän va
lon, lämpö- ja ultraviolettisä
teilyn tuottajina eri lamppu-
mallit poikkeavat toisistaan 
hyvinkin paljon. Hehkulam
put lämmittävät, samoissa 
valaistusvoimakkuuuksissa, 

valaistavaa kohdetta enem
män kuin loistelamput. Lois
telampuilla valaistaessa, 
lamppumallista riippuen, pai
nottuvat pitkäaaltoinen nä
kymätön UVA-alue sekä ly
hytaaltoinen näkyvä violetti 
ja sininen alue vahvempina 
kuin hehkulampuilla valaista
essa. 

Sähkölamppujen keskeisiä 
eroja edelleen tarkasteltaessa 
todettakoon, että muun mu
assa monimetallilamppujen 
kokonaissäteilyssä on ultravi-
olettiosuus paljon suurempi 
kuin hehku- ja halogeeniheh-
kulampuilla. Tällaisia valon
lähteiden ominaisuuksissa 
olevia eroja ei juur i voida 
katselemalla havaita. 

Lyhytaaltoinen UVC-alu-
een ultraviolettisäteily, jota 
tuotetaan ns. bakteerilam-
puilla, on näkymättömänä 
säteilynä suojaamattomille 
silmille jo hyvin vaarallista. 
Valohoitolamppujen tuotta
malla UVB-alueen keskipit
källä ultraviolettisäteilyltä sil
mät on myös suojattava. 
UVA-alueen " p e h m e ä ä " , 
pitkäaaltoista ultraviolettisä
teilyä tulee päivänvalon mu
kana ikkunalasin läpi sisäti
loihin. UVA-alueen säteilyä 
syntyy myös jonkin verran 
loistelampuilla valoa tuotet
taessa. Tämän pitkäaaltoisen 
uv-säteilyn eduista sekä mah
dollisista haitoista keskustel
laan jatkuvasti. 
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Valaistus ja näköympäristö 

Sähkölamppuja käytetään 
hyvinkin erilaisissa tehtävis
sä. Hyvien näköolosuhteiden 
luomisen ja ylläpitämisen tar
ve ohjaa ensisijaisesti valon
lähteiden, valaisimien ja va
lotekniikan kehitystä. Nä-
köympäristön ilmeeseen sisä
tiloissa vaikuttavat muun 
muassa huoneväritys ja sisus
tus. Näkömukavuuteen vai
kuttaa myös valaisimien pin
tojen kirkkauden suhde nii
den ympärillä olevien pinto
jen kirkkauteen. Tummaa 
taustaa vasten nähtynä kir-
kaspintainen valaisin on aina 
häikäisevämpi kuin mitä se 
olisi vaaleaa taustaa vasten 
tarkasteltuna. Valaisimen 
malli, muun muassa ritilära-
kenne, vaikuttaa ratkaisevas
t i siihen, koetaanko valaistus 
häikäisevänä vai ei. 

Valoisan vaikutelman syn
tyminen on osaltaan riippu
vainen huoneen värien vaa-
leusasteesta. Vaaleista pin
noista heijastuva valo pie
nentää myös paikallisesti va
laistun kohteen ja sen ympä
ristön keskeisiä kirkkausero
ja . 

Silmät joutuvat jatkuvasti 
sopeutumaan työkohteen ja 
huonepintojen kesken oleviin 
erilaisiin valoisuusasteisiin. 
Hyvän paikallisvalaistuksen 
tueksi tarvitaan aina kohtuul
linen yleisvalaistus. Voimak
kaasti valaistun työkohteen 
taustalla näkyvien huonepin
tojen hyvin tumma sävy saat
taa myös olla haitaksi. 

Työn edistymisen kannalta 
on tärkeää, että näköyhteys 

työkohteen ja työympäristön 
välillä toimii häiriöittä. Va
laistus- ja ympäristöolosuh
teiden tulisi olla sellaiset, että 
työn edistymisen kannalta 
tärkeä näkötieto olisi virheet
tömänä työn suorittajan käy
tettävissä. Väärin tulkitut nä
kökuvat lisäävät virhearvioi
den määrää ja vaikuttavat si
ten työn laatuun sekä työtu
lokseen. Työtapaturmatkin 
johtuvat usein siitä, että nä

köyhteys ei ole toiminut t i 
lanteen edellyttämällä tavalla 
ja nopeudella. 

Lopuksi 
Tarkkuutta vaativa työ 

edellyttää, että näkökohtee-
seen saadaan riittävästi va
loa. Valon laadun tulee olla 
myös tehtävään sopiva, jotta 
väri- ja valkoisuuseroina saa
tu näkötieto vastaa myös an
tamaansa vaikutelmaa. 

H U U T O K A U P P A 
V A L T I O N HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 
Lämmittäjänkatu 2 A 3 krs. 
00810 HELSINKI 

M Y Y KÄYTÖSTÄ POISTETTUA TAVARAA 
TIISTAINA 23.2. K L O 12.00 LÄHTIEN. 

Tavaraan voi tutustua klo 10:stä alkaen. 

Tarjolla on pöytiä, tuoleja, riippumoottoreita, 
bunsenlamppuja . . . 

MYYTÄVÄNÄ 
Helsingissä keskeisellä paikalla hammas
lääkär iaseman yhteydessä toimiva 
EHT-vastaanotto. 

Kirjalliset tiedustelut lehden toimitukseen/ 
Leena Siirala. Kuoreen merk in tä 
" m y y t ä v ä n ä " . 

10 

Tuottavuus terveyden tae 

Pidetty Näkeminen, valaistus ja tuottavuus 
tilaisuudessa 2.—3.4.1987 

Johtaja Eero Väyrynen, Kemira Oy 

Onko tuottavuudella 
väliä? 

Ei sinällään. Tuottavuu
delle ei ole itseisarvoa eikä se 
ole itse tarkoitus. 

Arvo tuottavuudelle syntyy 
vertailussa muuhun. Tämä 
" m u u " voi olla kilpailu-, laa
tu-, toimitusvarmuus tai vas
taava. 

Eihän loppujen lopuksi ole 
väliä, pystytkö hyppäämään 
2,5 metriä vai 3,0 metriä pi
tuutta, vai onko? 

Sitten kun aikeesi on hypä
tä 2,8 metriä leveän puron 
yl i , sillä on. Tämä tietysti sii
tä syystä, että arvostat kuivia 
jalkojasi. Nyt on merkitystä 
kuinka tuottava olet, hyp
päätkö 2,5 metriä vai 3 met
riä. 

Tällä tavoin tuottavuus on 
organisaation kunnon mitta. 

Työyhteisössä ja erityisesti 
taloudelliseen tulokseen täh
täävässä, tuottavuudella on 
ratkaiseva merkitys. 

Asia on nimittäin niin, että 
tuottavuus tähtää yrityksen 
kannattavuuden ja kilpailu
kyvyn lisäämiseen, sillä pi
temmän päälle vain kannat
tava työ kantaa työpaikkan
sa. 

Asiaa voidaan valaista seu
raavalla kaaviolla 

^ ELINTASO 

• V 

i KANN/ (TTAVUUS 

l . 

' ' TUOTT AVUUS 

, ' TYÖTL RVA 

Tuottavuus siis merkitsee 
organisaation iskukykyisyyt-
tä. Sen jäsenet pystyvät tu
lokseen, joka päihittää toisen 
vastaavan organisaation. 

Ero ratkaisee kenelle pal
kinnot jaetaan ja kenelle ei, 
ketkä saavat jatkaa ja ketkä 
ei. 

Tuottavuus on mitta ky
vystä voittaa tai kyvyttömyy
destä olla voittamatta. 

Se on mitta kunnosta — 
organisaation kyvystä olla 
parempi tai huonompi suh
teessa toiseen. Perimmältään 
tuottavuus on organisaation 
terveyden perusta tai ei. 

Tuottavuus on 
sairaiden välttämistä 

Helmikuun viimeisenä päi
vänä 1985 oli Suomen Lää
käriliiton 75-vuotis-yleisöti-
laisuus Helsingissä yliopistol
la Porthanian luentosalissa. 
Teemana oli "Terveys, tarua
ko vai totta". 

Asiaa käsiteltiin terveyden
huollon eksperttien voimin ja 
määriteltiin usealta kantilta. 

Mielenkiintoista oli kuulla, 
että terveys on abstraktio, 
ymmärsin vaikeasti määritel
tävä asia. Sen sijaan sairaus 
on konkreettista, joka voi
daan määritellä ja mitoittaa 
ja tätä kautta käsite terveys 
on ei-sairautta. 

Eräässäkin esitelmässä ko
rostettiin, kuinka niin moni 
meistä tekee työtä tänään ol
lakseen onnellinen huomen
na, ylihuomenna, ensi kesä
nä, seuraavana vuonna, eläk
keellä, siis, onnellinen ja ter
ve. 

Eikö johtamisella ja yh
teistoiminnalla olisi haastetta 
siinä, että voisimme olla on
nellisia ja terveitä tänään 
työssämme. 

Olisiko tuottavuusyhteis
työ pohja myöskin yksilön 
terveydelle. 
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Olisiko se samalla pohja 
organisaation terveydelle. 

Yritystoiminnassa sairaus 
on saneerauksen kohde. Sai
raita saneerataan. Saneeraa
jista on tehty aikakautemme 
uussankareita, jotka tulevat 
ja paloittelevat, viipaloivat 
potilaansa. Poistavat siitä 
osia kirurginomaisin toimen
pitein ja pyrkivät saamaan 
potilaansa tolpilleen. 

Miksi emme vaalisi organi
saation terveyttä ja välttäisi 
sairautta — saneerausta. 

Vaalisi organisaation tuot
tavuutta ja tekisi sitä yhteis
työnä. 

Silloin tuottavuusyhteistyö 
on paikallaan. 

Tuottavuus menneisyyttä 

Halu kilpailla, voittaa ja 
olla parempi on ihmisen viet
t i , synnynnäinen. 

Olin muutama vuosi sitten 
lasteni kanssa jalkapalloleiril
lä Hangon seuduilla, he oli
vat silloin 8—12 vuoden ikäi
siä. 

Joukkueen valmentajat 
olivat ottaneet mukaan pus
sin lakupaloja. Niitä piilotel
t i in leirin ympäristöön. 

Kerrankin laitettiin kanto
jen alle ja sanottiin pojille: 
"Lakut ovat tuossa suunnas
sa." Kannot ja niiden myötä 
lakut nousivat kummasti esil
le. 

Toisen kerran sidottiin la-
kupalat pieniin muovipussei
hin ja heitettiin iltahämärissä 
veteen. Kamalan ravaamisen 
jälkeen rantaan ja kaislikkoa 
pöyhimään. Ei löytynyt, kun

nes joku äkkäsi, nehän ovat 
vedessä. Ja vaatteet päällä — 
omatkin viisaat lapsemme. 

Mistä on kyse? Eihän la-
kupala ole kuin muutaman 
pennin arvoinen. Kyse on k i l 
pailuvietistä, halusta voittaa 
ja olla parempi kuin toinen. 
Varmasti kukaan sitä näille 
mukuloille ei ollut opettanut. 

Tuottavuuden historia pe
rustuu samaan kilpailuviet
t i in , ollen samalla kehyksen 
historiaa ja elintasomme 
nousua. 

Teollisessa mielessä tuotta-
vuustyöstä alettiin puhua, 
kun Kehruu-Jenny alkoi toi
mintansa. Havainnointitutki-
mus kehitettiin, kun työnjoh
taja huomasi suuressa teh
dassalissa katkeamia sitovien 
henkilöiden määrän suhtees
sa muihin. Suorittamalla sa
tunnaisia havainnolta tehdas
salin yl i hän hyvin helpolla 
tavalla sai selville katkeamien 
lukumäärän suhteessa tuo
tantoon. 

Mika Waltari kirjoittaa 
kirjasessa " H y v i n harkittu — 
puoliksi tehty" vuodelta 
1942. 

Mitä sanotaan järjestel
mästä, jonka avulla työläi-

T A Y L O R I S M I 

nen voi ponnistustaan lisää
mättä kohottaa työtuloksen
sa huomattavasti suurem
maksi, jopa moninkertaiseksi 
ja työnantaja voi saman
aikaisesti korottaa työpalk
koja ja alentaa valmisteitten-
sa hintoja. Tämän soveltami
nen tarjoaa myös mahdolli
suuden oikeudenmukaisen 
palkkaperusteen määrittämi
seksi, minkä avulla työnteki
jä hyötyy täysin oikeuden
mukaisessa suhteessa työte
honsa kohoamisesta, sanalla 
sanoen tämä järjestelmä mer
kitsee työssä ja tuotannossa 
mullistusta kaikesta entisestä 
käsityksestä ja totunnaisista 
tavoista. 

Tätä järjestelmää sanotaan 
rationalisoinniksi. 

Tuottavuustyön historia on 
ihmisen historiaa. 

Herra Taylor kehitti aika
naan Ihminen-Kone -teorian, 
missä ihminen on kone, jota 
voidaan ohjelmoida vipui-
neen, aisteineen. Syntyi tay
lorismi. Se sopi siihen aikaan 
ja tietotaitoon, mikä yrityk
sillä oli organisaatiossaan. 
Tänä päivänä tilanne on toi
nen. 

H U M A N I S M I 
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Viisautta on muuallakin 
kuin organisaation yläpäässä. 
Tietoa on saatavilla runsain 
mitoin. 

Olemme menossa kohti 
tuottavuusyhteistyötä, jossa 
pienryhmät eri muodoissaan 
kehittävät omaa työtään ja 
ratkovat omia häiriöitään ja 
ongelmiaan. 

Tuottavuutta 
yhteistyönä 

Eri henkilöstöryhmien ar
vomaailmat ovat lähentyneet 
toisiaan ja ymmärrys organi
saation toimeliaisuuden ja te
hokkuuden puolesta kasvaa. 
Siirrymme taylorismista koh
t i humanismia, jossa jokai
nen itse järkiperäistää eli ra
tionalisoi omaa työtään ja 
kohottaa tuottavuutta. 

Arvot ovat kuin liikenne
merkkejä, joiden perusteella 
suoritamme valintoja, teem
me päätöksiä, pidämme asi
oita parempina tai huonom
pina, muodostamme mielipi
teitä. 

Mitä ovat 
yrityksen arvot? 

Tarkasteltaessa johdon ar
voja tulee ensimmäiseksi esil
le kannattavuus pitemmällä 
tähtäimellä. Tämä pitää si
sällään esim. tuottoa sijoite
tulle pääomalle. Muita joh
don arvoja ovat mielenkiin
toinen ja itsenäinen työ, i t
sensä toteuttaminen, hyvä 
palkka etuineen sekä työn va
paus. 

Suomalainen työntekijä ar
vostaa tutkimuksen mukaan 
työpaikan varmuutta. Se on 

ensimmäisellä sijalla. Tämän 
jälkeen seuraavat miellyttävä 
ja mielenkiintoinen työ, hyvä 
palkka ja miellyttävät työto
verit. 

Mielenkiintoisen työn aset
tavat erityisesti nuoret etusi
jalle ja suoritetun nuorisotut
kimuksen mukaan 90 % 
nuorista pitää tätä tärkeänä. 
Miellyttävät työtoverit pitä
vät sisällään sosiaalisuuden 
tarpeen ja yhteenkuuluvuu
den. 

Mikäli asetamme yritysjoh
don arvon kannattavuudesta 
ja henkilöstön arvon varmas
ta työpaikasta yhteen, voim
me tehdä seuraavan päätel
män: 

Kannattavuus ja työpaikan 
varmuus ovat syy-seuraus 
-suhteessa toisiinsa. Vain 
kannattava toiminta kannat
taa ja turvaa työpaikan. 

Toisaalta jos henkilöstöllä 
ei ole varmuutta jatkuvuu
desta, on ymmärrettävästi 
vaikea olla kannattavuusta
voitteen takana. Tämä jo sii
tä syystä, että henkilöstö 
usein näissä asioissa on ob
jekti ja johto subjekti. 

Voiko johdon yritysarvot 
ja henkilöstöarvot näiltä osin 
yhdentyä. 

Voivat — ja vielä mielen
kiintoisella tavalla. 

Toteamalla, että mikäli 
kannattavuus on tavoitteiden 
mukaisella tasolla, työpaikat 
on taattuja, voidaan henki
löstön rooli muuttaa objek
tista subjektiksi. Tällöin tie
täen, että työpaikkaturva pi
tää sisällään välttämättömyy
den toiminnan kannattavuu

desta, tulee henkilöstö jo 
kannattavuutta peräänkuu
luttamaan. 

Toisin sanoen, mikäli yr i 
tysjohto toteaa, että sovitulla 
kannattavuudella työpaikat 
taataan, kyseiset arvot yh
dentyvät tässä seurausjärjes-
tyksessä. 

Tuottavuusyhteistyö, joita 
ovat laatupiirit ja erilaiset 
pienryhmät, pitkälti tähtää 
tähän. 

Kyseisen työn käynnistä
misessä on johdon kommuni
kaatiokyky avainasemassa, 
sillä perustekijäksi muodos
tuu tieto ja ymmärrys, mitä 
kannattavuus on. 

Sanonta "olemme samassa 
veneessä" pitkälti toteutuu. 

Taylorismi pohjautuen eri
laisiin tekniikkoihin ja mene
telmiin, työn ositukseen ja 
paloitteluun vähenee ja tilalle 
astuu humanistinen ja avoi
miin ihmissuhteisiin perustu
va linja. 

Tutkimuksen mukaan ih
misten materiaaliarvot ovat 
laskemaan päin ja tilalle ovat 
tulleet ei-materiaaliset arvot. 
Kaikki tämä yhdessä kasva
van koulutus- ja sivistystason 
myötä tukee mainitunlaista 
kehitystä. 

Pannaan markat 
hymyilemään 

Elokuussa vuonna 1981 
Helsingin Sanomissa kirjoitti 
nimimerkki Ville-Herman 
Vantaalta tuottavuudesta: 

"Jos syö siemenet ei ole 
toivoa sadosta. Eikö tuotan
toa ole ensisijaisesti lisättävä, 
yritteliäisyyttä kannustetta-
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va? Eikö se ole juur i se suo
malainen yritteliäs työnteki
jä, joka mahdollistaa sekä 
kansan hyvinvoinnin että 
myös nyt jo liikaa paisuneen 
julkisen hallinnon ja kaiken 
muut enemmän ja vähemmän 
tärkeännäköiset nappiher-
rat" ja edelleen kyseisessä 
yleisönpalstassa kirjoitettiin: 

"Työttömyys kyllä voi
daan poistaa Suomesta erit
täin yksinkertaisesti ja nope
asti, jos vain on haluja, mut
ta ensisijaisesti on annettava 
jos ei nyt suoranaisesti val
taa, niin ainakin mahdolli
suus ja arvostus lattiatason 
yritteliäisyydelle, sillä sieltä 
ja juuri sieltä hyvinvointim
me on . " 

Tuottavuusyhteistyössä, 
joita pienryhmät edustavat, 
tähdätään yksilöiden oman 
työn ongelmien poistamiseen 
ja kehittämiseen. Se on itse-
rationalisointia. 

Tavoitteena työssä on pa
rempi tuottavuus ja parempi 
kannattavuus ja tätä kautta 
parempi työturva. Samalla l i 
sätään ammattihenkilöstöm
me vaikutusmahdollisuuksia 
ja nimenomaan omaan työ
hön liittyviä. Tutkimuksen 
mukaan Suomessa asuu 
maailman toiseksi työteliäin 
kansakunta. Varmaa on, että 
hymy kutistuu, jos tekijän 
aloite ja idea ei etene organi
saatiossa, jos ilmapiirissä on 
korjaamisen varaa. Hyvä tu
los ja tuottavuus on veturi 
myöskin hyvälle ilmapiirille 
ja päinvastoin. 

40 vuotta sitten aloitetoi
minta alkoi sotien jälkeisessä 
autoritäärisessä tilanteessa. 
Patruunat antoivat työnteki
jöilleen ajatteluoikeuden ja 
tämä tapahtui aloitetoimin
nan kautta. Organisaation si
vuun rakennettiin salajärjes-
telmä, jonka kautta pystyivät 
tuomaan ideoitaan esiin. 

Eikö tämä aika jo ole ohi? 
Emmekö voisi mennä avoi
meen aloitetoimintaan, jota 
pienryhmätoiminta on par
haimmillaan. 

Varmasti voidaan niissä ta
loissa, joissa organisaatioar-
vot ja vuorovaikutuskyvyt 
ovat tasapainossa keskenään 
ja joissa johto on ymmärtä
nyt ajan tulleen johtamistyy
lin muuttamiseksi. 

Pienryhmätoiminnassa 
avainsanoja ovat avoimuus, 
luottamus ja tavoitteellisuus. 
Ei voi olla avoin toisissa ja 
suljettu toisissa asioissa, kor
tit on laitettava pöytään vi i 
meistä tulosriviä myöten ja 
kerrottava väellä, mistä kan
nattavuus kumpuaa ja mistä 
ei. Vain tällä tavalla aikaan
saamme keskinäistä luotta
musta, joka on koko toimin
nan lähde tai nielu. Ilman 
luottamusta ei tuottavuus
yhteistyöstä tule mitään tai 
jos tulee, tulee vain kulissit. 
Onko meillä varaa laittaa 
markat hymyilemään, riip
puu johdon tuesta tai sen 
puutteesta. 

Johdon kyky olla vuoro
vaikutuksessa henkilöstönsä 
kanssa on avainasemassa ja 

tämä kyky on henkilökohtai
nen. Sitä ei voi delegoida. Se 
on johdon omaa hymyä. 

Terveys on perusarvo 
Tuottavuus on organisaa

tion terveyden perusta. 
Ihmisen kannalta terveys 

on perusarvojamme. Usein 
tiedostamme sen vasta sairas
tuttuamme. 

Tiedetään, että suomalai
sista yli 60 % sairastuu psy
kosomaattisin eli sielullispe-
räisin perustein, toisin sa
noen valtaosa terveyden me
nettämisestä johtuu henkisis
tä vaivoista. 

Jos pidämme totuutena si
tä, että yhteiskuntamme uh
raa vähintään 5 000 markkaa 
henkilöä kohden sairauden 
hoitoon, päädymme tästä 
helposti 20 miljardin sum
maan vuosittain, josta 60 % 
on 12 miljardia. 

Kuinka paljon näistä on 
työperäisiä? Onko melkoinen 
osa, sillä vietämmehän fyysi
sesti ja psyykkisesti työpai
koillamme valtaosan valveil-
laoloaj astamme? 

Jos paremman yhteistoi
minnan ja yhteistyön kautta 
pystymme osaakaan esim. 
10 % tuosta psykosomaattis
ten sairauksien määrästä pu
dottamaan, olemme yli 1 mil
jardin markan säästössä. 

Täten tuottavuusyhteis
työllä on paitsi organisatoori-
sia myöskin suuria yhteiskun
nallisia vaikutuksia. 

On aika panna markat hy
myilemään. 
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ERIK0ISHAMMASTEKNIKK0KURSSI 
SYYSLUKUKAUDELLA 1988 
Valtion hammasteknikko-opisto toimeenpanee syyslukukaudella 1988 hammas
teknikon toimen harjoittamisesta annetun lain tarkoittaman erikoishammas-
teknikkokurssin. 

Kurssille ovat oikeutetut hakemaan: 
- oppisopimusteitse valmistuneet hammasteknikot, jotka ovat toimineet vähin

tään 10 vuotta hammasteknikon ammatissa. 
- Hammasteknikko-opistosta valmistuneet hammasteknikot, jotka ovat toimi

neet vähintään 5 vuotta hammasteknikkona. 

Hakemuslomakkeita voi tilata virka-aikana, puh. (90) 755 6899. Hakemus
lomake tulee palauttaa opiston kansliaan toukokuun 13. päivään 1988 klo 12 
mennessä os. Valtion hammasteknikko-opisto, Lämmittäjänkatu 2 B, 5. krs, 
00810 Helsinki. 

Rehtori 

HAMMASLABORANTTIEN HAKU 
VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTOON 
Hammaslaboranteilla on mahdollisuus erillishakuna päästä hammasteknikko-
koulutukseen opiston Helsingin pääoppilaitokseen. Linjajaosta johtuen oppilaat 
valitaan vuorotellen ylioppilastutkinnon suorittaneista ja perus-/kansakoulu-
pohjaisista. 

Syksyllä 1988 alkava kurssi on peruskoulupohjainen ja tälle kurssille otettavien 
oppilaiden koulutus kestää 4,5 vuotta. 

Hakulomakkeita on saatavana opiston kansliasta, Lämmittäjänkatu 2 B 5 krs, 
00810 Helsinki, puh. (90) 755 6899. 

Hakuaika päättyy toukokuun 13. päivänä 1988 klo 12.00. 

Rehtori 



Hammaslääketiede — Odontologi-tapahtuma 
16.—19.3.1988 

Finlandia-talo, Helsinki 

Osanottomaksut: 
Hammasteknikot: 
koko ajalta 400,-
maksettu ennen 19.2 360,-
päivämaksu 315,-

AVAJAISET 
Kamarimusiikkisali 
16.3.1988 klo 15.30 

Avaussanat 
Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Vs. prof. Jukka H . 
Meurman 

Valtiovallan tervehdys 
Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 

Musiikkia 
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen orkesteri 
Johtaja prof. Erkki Oksala 

Esitelmä 
Visions for oral health care in the industrialized countries 
Dr. Jens Erik Vinther, Dental Officer, Oral Health, WHO, Geneva 

Musiikkia 
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen orkesteri 
Johtaja prof. Erkki Oksala 

Huomionosoitukset 
Suomen Hammaslääkäriseuran puheenjohtaja 
H L T Anja-Riitta Luoma 

Vuoden kouluttaja -palkinto 

Tutustuminen näyttelyyn 

Tarjoilua 
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Hammaslääketiede — Odontologi 1988 

Luentosarjat, Demonstraatiot 

Torstai 17.3. 

Konserttisali 
Historiallinen katsaus 

9.00 Piirteitä maamme lääketieteen kehi
tyksestä 
Prof. Kalle Achte 

9.30 Hammashuollon alku meillä ja muu
alla 
E H L Jouko Tuomaala 

10.00 "Entisajan taidoista nykyajan tie
toon" 
— Suomen Hammaslääkäriseura 
hammaslääkäreitten tietojen ja taito
jen syventäjänä ja täydentäjänä 
Prof. Kalervo K. Koivumaa 

10.30 Hammaslääketieteellinen röntgenolo-
gia eilen ja tänään — visio tulevai
suuteen 
Prof. Erkki Tammisalo 

11.15 Röntgendiagnostiikka vuonna 2000 
Dos. Seppo Soimakallio 

12.00 Lounas 

Kongressisali A 
13.00 Suomen Hammashuolto Oy:n 10-

vuotisjuhlaohjelma 

Huone 21 
Terveyskasvatusaineistonäyttely 

Huone 24 
Demonstraatio: 
Mihin uskon panoraamakuvassa? 
— Kuvien tulkinta ja lisäkuvien tarve 
Demonstraation esittäjät: 
E H L Martti Neva 
E H L Aatos Kiminki 
klo 13.00 

14.00 
15.00 

Kamarimusiikkisali 
Suun terveydenhuollon kriisi teolli
suusmaissa 
Moderator Anneli Milen 

9.00 Mistä ja miksi terveydenhuoltoa kr i t i 
soidaan? 
Ylilääkäri Matt i Rimpelä 

9.45 The crisis in clinical dentistry 
Prof. Aubrey Sheiham, University 
College London 

10.30 Oral health care personnel problems 
Dr. Jens Erik Vinther, Dental Off i 
cer, Oral Health Unit, W H O , Gene
va 

11.15 Suomalaisen suu vuosituhannen vaih
tuessa 
Ylilääkäri Heikki Tala, Lääkintöhal
litus 

12.00 Lounas 
Modern trends in cariology 
Moderator Jukka H . Meurman 

13.00 Trends in endodontics 
Prof. Leif Tronstad, USA 

13.45 Root caries, etiology and prevention 
Prof. Ernest Nevvbrun, USA 

14.30 Diagnostic methods for caries predic-
tion 
Prof. Arje Scheinin 

15.15 Aspects on the safety of fluorides 
Prof. Heikki Luoma 

16.00 Suomen Hammaslääkäriseuran vuo
sikokous 
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Luentosarjat 
Perjantai 18.3. 

Konserttisali 
Ajankohtaista 

9.00 Oral aspects of HIV-infected patients 
Prof. Jens J. Pindborg 

9.35 Kemiallinen karieksen poisto 
E H L Pekka Kangasniemi 

10.00 The anticaries effect in anticalculus 
toothpaste 
Dr. G. Ingram 

10.30 Mitä uutta parodontologisten sai
rauksien diagnostiikassa 
H L T Sirkka Asikainen 

11.00 Välitön kumihansikasallergia 
Ihotautilääkäri Kristiina Turjanmaa 

11.20 Laserkirurgian hammaslääketieteelli
siä sovellutuksia 
H L T Marita Luomanen 

11.40 Nuuska — Snuff 
Prof. Jens J. Pindborg 

Miksi parodontaalihoito epäonnis
tuu? 

13.00 Milloin hoito epäonnistuu? 
Prof. Matt i Knuuttila 
Onko vika 

13.20 — diagnostiikassa? 
Prof. Jukka Ainamo 

13.40 — hoidon suunnittelussa? 
Prof. Helena Markkanen 
— hoidon toteutuksessa 

14.00 + suuhygienian ohjauksessa? 
E H L Leena Paloheimo 

14.10 + plakkiretentioiden poistossa? 
EHL, L L Maija-Liisa Niemi 

14.20 + instrumenteissa? 
E H L Tyti Laakso 

14.30 + ylläpitohoidossa? 
E H L Laura Karhuvaara 

14.50 Vaikea potilas? 
Dos. Anja Ainamo 

15.10 Potilas—hammaslääkärisuhde? 
Prof. Pertti Kekki 

Kamarimusiikkisali 
Kehitysyhteistyö suun terveydenhuol
lossa 
Moderator Anneli Milen 

9.00 Needs for oral health care and deve-
lopmental collaboration in develo-
ping countries 
Dr. Richard Muya, Chief Dental Of-
ficer, Ministry of Healt, Tanzania 

9.30 The role of W H O and FDI in deve-
lopment of oral health 
Dr. Jens Erik Vinther, Dental Off i -
cer, Oral Health Unit, W H O , Gene-
va 

10.00 Kehitysyhteistyön periaatteet tervey
denhuollossa — teknologian vai tie
don siirtoa 
Kehitysyhteistyöneuvos 
Ilari Rantakari, Ulkoasiainministeriö 

10.30 Miksi ja miten Suomi osallistuu Tan
sanian suun terveydenhuollon kehit
tämiseen? 
Dr. Heikki Tuutt i , Team Leader 
Muhimbili Project, Dar-es-Salaam 

11.00 Undergraduate and postgraduate 
training of Oral Health Officers — a 
non-traditional approach 
Dr. Bakäri Lembariti, Head, Divi
sion of Dentistry, University of Dar-
es-Salaam 

12.00 Lounas 

Proglematik och möjligheter inom 
dagens odontologi 

13.00 Det antikariogena glasjonomeret 
Doc. Lennart Forsten 

13.30 Orofaciala dysestesier belysta med 
patientexempel 
M K D , OL Göran Hampf — 
Prof. Veikko Aalberg 

14.30 Käkledsrekonstruktion 
Doc. Christian Lindqvist 

15.00 Intra-alveolära tandtransplantationer 
Spec. tandl. Kaj Finne 

15.30 Resektion av mandibeln vid kancer i 
nedre käken 
M L , OL Anna-Lisa Söderholm 

16.00 Förebyggandet av parodontalsjukdo-
mar i Finland 
Prof. Jukka Ainamo 
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Kongressisali A 
Hammaslääkärinä olemisen taito 

9.00 Lääkärin ja potilaan kokonaisvaltai
nen kohtaaminen hoitotapahtumassa 
L L Olli Seppälä 

9.45 Eettisyys ja kollegiaalisuus — haaste 
ja voima nykylääkärin työssä 
Prof. Pentti Taskinen 

10.30 Psyykkisten ongelmien heijastuminen 
suun ja kasvojen alueella 
Prof. Veikko Aalberg 

11.15 Kvalitet i tandvärden 
Övertandläkare Jan Malmkvist 

13.00 Suomen Hammaslääkäriliiton ajan
kohtaiskatsaus 
Suomalaisen lapsen kasvu ja ravinto 

13.30 Suomalaisen lapsen kasvu 
Prof. Jaakko Perheentupa 

14.00 Suomalaisen lapsen ravinto 
Prof. Leena Räsänen 

Erityisruokavaliot ja lasten hampaat 
15.00 Maito-allergia ja laktoosi-intoleranssi 

Dos. Erkki Savilahti 
H L L Marjukka Koskimies 

15.10 Diabetes 
H L L Outi Svvanljung 
Keliakia 

15.30 Dos. Pekka Kuitunen 
H L T Liisa Aine 

Kokoushuone 24 
Ajankohtaista endodontiasta 

10.00 Principles of sonic and ultrasonic ins-
trumentation 
Clinical suitability of vibratory endo-
dontic instruments 
Irrigants and local medication 
Prof. Leif Tronstad 
Persisting endodontic infections 
H L T Markus Haapasalo 

Huone 21 
Terveyskasvatusnäyttely 
Vinkkjeä, vihjeitä... uutta neuvon
taan ja opetukseen. 

10.00 Odottavien äitien hammashoito tä
nään 
H L L Kirsti Liede 

10.40 Sylkitestit integroituna yläasteen ke
mian opetukseen 
H L L Helinä Keskinen 

11.20 Hammasterveyskasvatus opettajan 
näkökulmasta 
Opettaja Eeva Nenonen 

13.00 Avoimien ovien päivä hammashoito
lassa 
E H L Pekka Virtanen 

13.40 Osaanko havainnollistaa potilaalle 
tarpeellisen tiedon vai yritänkö opet
taa koko hammaslääketieteen yhdellä 
kertaa 
E H L Aira Lahtinen 
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Näytteilleasettajien esitelmät 

Perjantai 18.3. Lauantai 19.3. 

Huone 22 
Tekniset työmenetelmät 

13.00 Taka-alueen yhdistelmämuovi P-50 
— kymmenen vuoden tutkimuksen ja 
tuotekehittelyn tulos 
Tuoteasiantuntija Ar t t i Juusela, Suo
men 3M Oy 

13.20 Yhdistelmämuovi — I N L A Y / 
O N L A Y -tekniikka hammaslääkärin 
vastaanotolla 
Ilkka Nyström, Oy Lammex Ab 

13.40 Biolox: keraamiset implantaatit 
H L L Roope Lehtinen 
Bio-Implant Oy 

Kojeet ja laitteet 
14.00 PM 20002 CC, uuden ajan panoraa-

matomografialaite 
E H L Jaakko Peltola, Planmeca Oy 

14.20 Aktiivihiiltä sisältävä HEP-hengitys-
suojain 
Toimitusjohtaja Jouko Nykänen 
Air Terrel, Oriola Oy Hammasväline 

14.40 Päivänvalovalaistus hammaslääkärin 
vastaanotolla 
E H L Ilkka Pekanheimo, Ky Aura-
dent 

A T K 
15.00 Ajankohtaista ATKrsta 

Huoltopääll ikkö Teuvo Kinnunen, 
Sulab Oy 

15.20 Dens-koulutuksen merkitys ohjelmis
ton käyttöönotossa 
D I Kai Lindgren, Scio Oy 

Työturvallisuus 
15.40 Hammashuoltohenkilökunnan selkä-

ja niskavaivat 
E H L Ilkka Pekanheimo, Ky Aura-
dent 

Demonstraatiokurssit 
Huone 21 

Terveyskasvatusaineistonäyttely 
Huone 135 
Demonstraatio: 

Sylkitestit 
H H Pirjo Hallenberg 
H H Pia Santala 
klo 13.00 

14.00 
15.00 

Huone 24 
Demonstraatio: 

Hammaskivi-instrumenttien terotus 
Esittäjät: 
E H L Tyti Laakso tai E H L Helena 
Huttunen 
klo 13.00 

14.00 
15.00 

Inter-Continental, 
Senator kabinetti 
Kurssi: 
Erityisryhmien hammashoito 
Kurssinpitäjät: 
E H L Anna-Leena Eriksson 
H L L Hannu Laamanen 
H L L Juha Valtakoski 
klo 9.00—13.00 

Inter-Continental, 
Consul kabinetti 
Kurssi: 
Vastaanoton materiaalien hallinta 
Kurssinpitäjä: 
E H H Marja-Riitta Kilpeläinen 
klo 9.00—13.00 

jatkuu 
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Luentosarjat 
Lauantai 19.3 

Konserttisali 
Implantologian nykynäkymiä 

9.00 Implantologian kehitys nykypäiviin 
— kehitys, nykyisin käytössä olevat 
menetelmät 
H L T Jorma Posti 

9.40 Osseointegraatio 
— biologinen tausta tutkimisen va
lossa, materiaalit 
Prof. Ant t i Yli-Urpo 

10.20 Implantologisen hoidon indikaatiot 
E H L Matt i Simonen 

11.00 Lounas 
12.30 Potilaan tutkiminen, kirurgisen hoi

don suunnittelu, toteutus ja seuranta 
Prof. Valle Oikarinen 

13.10 Radiologiset tutkimusmenetelmät 
implanttisuunnittelussa 
Prof. Erkki Tammisalo 

13.50 Implanttikantoiset kiinteät sillat ja 
kruunut 
Apul.prof. Hannu Siirilä 

14.30 Keraamiset implantit 
Dr. d'Hoedt, Tiibingen 

15.30 Implanttikantoiset peittoproteesit 
H L T Leif Niemi 

Kamarimusiikkisali 
Suun limakalvosairauksista 

9.00 Suulääketiede (oral medicine) 
— mitä se on? 
Prof. Erkki Oksala 

9.15 Allergiset reaktiot suun limakalvolla 
Apul.prof. Jarkko Hietanen 

9.45 Sienitulehdukset 
Dos. Maria Malmström 

10.15 Virusten aiheuttamat limakalvon-
muutokset 
Dos. Stina Syrjänen 

11.15 Limakalvojen premalignit ja malignit 
leesiot 
Dos. Risto-Pekka Happonen 

Kongressisali A 
Suun terveyshuollon kehitys Suomes
sa 

9.00 Kouluhammaslääkäri : idea vai köy
häinapu? 
— mitkä olivat kouluhammashoidon 
ongelmat 

— kouluhammshoidosta kokonais
valtaiseen väestön suun terveyden
huoltoon 
Ylihammaslääkäri Sirkka Paavola 

9.30 Fanaattinen ajatus: ehkäisevä ham
mashoito 
— keinot, laajentuvat kohderyhmät 
ja uudet haasteet 
Ylilääkäri Heikki Tala, 
Lääkintöhallitus 

10.00 Hammaslääkärin muuttuva toimen
kuva suun terveydenhuollossa 
— työnkuvan muuttuminen vuosien 
myötä 
— erikoistuminen 
— henkilökunta ja sen järkevä käyttö 
Lääkintöneuvos Teuvo Tuominen 

10.30 Suu, osa ihmisen kokonaisuutta 
— hampaiston ja suun merkitys ny
kyihmiselle 
— onko suu tuttu 
— suu on kehon ja tunteiden peili 
H L L Asko Kaartinen 

11.00 Kannattaako suuhun panostaa? 
Prof. Hannu Hausen 

11.30 Oikomishoidollisen tulevaisuuden nä
kökulma 
Ylilääkäri Heikki Tala 

12.00 Lounas 

Kongressisali A 
Suunhoitotuotteet 
Uudet hoitomuodot 

13.00 Mitä suunhoitotuotteita on kaupan 
Prof. Jorma Tenovuo 

13.20 Kenelle paikkaa, kenelle seurantaa 
Dos. Lennart Forsten 

13.40 Kenelle tehostettua hoitoa kloorihek-
sidiinihuuhtelua, fluorilakkaa 
E H L Jorma Jokela 

14.00 Kenelle suosittelet ksylitolipurukumia 
ja milloin 
H L T Pauli Isokangas 

14.20 Kenelle vaihtoehtoisia makeutusainei-
ta 
Dos. Kaija Hasunen 

14.40 Keskustelua 
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Hammashoitaj apäivät 

Luentosarjat 

Perjantai 18.3. Lauantai 19.3. 

Hotelli Inter-Continental, Ball-room 
10.00 Päivien avajaiset 

Puheenjohtaja Varpu Julkunen 
Musiikkia 

10.30 Palvelun periaatteet ja toteutuminen 
hammashoitotyössä 
Valmennuskonsultti 
Lea Alasilta-Hagman 

11.30 Vastuu- ja oikeudellisuuskysymykset 
hammashuoltohenkilöstön työssä 
Potilasvakuutus 
Lakimies Soile Salovaara 

12.45 Lounas 
14.00 Taloudellinen—tuottava hammashoi-

totyö 
— tottako hammashuollossa? 
Organisaatio—henkilöstöresurssit 
H L L Jorma Jokela 

14.30 Hammashoitajan mahdollisuudet 
SHO, E H H Anu Keto 

15.00 Muuttuneet periaatteet täytemateriaa
lien valinnassa 
Dos. Lennart Forsten 

Finlandia-talo 
Kongressisali A 

Suun terveyshuollon kehitys Suomes
sa 

9.00 Kouluhammslääkäri: idea vai köy
häinapu? 

9.30 Fanaattinen ajatus: ehkäisevä ham
mashoito 
Ylilääkäri Heikki Tala, 
Lääkintöhallitus 

10.00 Hammaslääkärin muuttuva toimen
kuva suun terveydenhuollossa 
Lääkintöneuvos Teuvo Tuominen 

10.30 Suu, osa ihmisen kokonaisuutta 
H L L Asko Kaartinen 

11.00 Kannattaako suuhun panostaa? 
Prof. Hannu Hausen 

11.30 Oikomishoidollisen tulevaisuuden nä
kökulma 
Ylilääkäri Heikki Tala 

12.00 Lounas 

Suun hoitotuotteet 
Uudet hoitomuodot 

13.00 Mitä suunhoitotuotteita on kaupan 
Prof. Jorma Tenovuo 

13.20 Kenelle paikkaa, kenelle seurantaa 
Dos. Lennart Forsten 

13.40 Kenelle tehostettua hoitoa kloorihek-
sidiinihuuhtelua, fluorilakkaa 
E H L Jorma Jokela 

14.00 Kenelle suosittelet ksylitolipurukumia 
ja milloin 
H L T Pauli Isokangas 

14.20 Kenelle vaihtoehtoisia makeutusainei-
ta 
Dos. Kaija Hasunen 

14.40 Keskustelua 

22 

Hammastekniikka -88 päivät 

Luentosarjat 

Perjantai 18.3. Lauantai 19.3. 

Kongressisali B 
13.00 Avaussanat 

Hammasteknikoiden koulutustoimi
kunnan puheenjohtaja 

13.15 SUTEKOn mietintö koskien ham
masteknistä alaa 
Rehtori Jorma Lukkariniemi 

13.45 Oikomistöiden ongelmat 
E H L Leena Markkanen 

14.15 Pehmeät pohjausmateriaalit 
H T Jouko Pohjonen 

14.45 Implantaattitekniikka hammaslabo
ratoriossa 
Bänemarkin menetelmä 
H T M Lars Nordberg 
Straumannin menetelmä 
H T M Hannu Leppäkorpi 

Konserttisali 
Inplantologian nykynäkymiä 

9.00 Implantologian kehitys nykypäiviin 
— kehitys, nykyisin käytössä olevat 
menetelmät 
H L T Jorma Posti 

9.40 Osseointegraatio 
— biologinen tausta tutkimisen va
lossa, materiaalit 
Prof. Ant t i Yli-Urpo 

10.20 Implantologisen hoidon indikaatiot 
E H L Matt i Simonen 

11.00 Lounas 
12.30 Potilaan tutkiminen, kirurgisen hoi

don suunnittelu, toteutus ja seuranta 
Prof. Valle Oikarinen 

13.10 Radiologiset tutkimusmenetelmät 
implanttisuunnittelussa 
Prof. Erkki Tammisalo 

13.50 Implanttikantoiset kiinteät sillat ja 
kruunut 
Apul.prof. Hannu Siirilä 

14.30 Keraamiset implantit 
Dr. d'Hoedt, Tubingen 

15.30 Implanttikantoiset peittoproteesit 
H L T Leif Niemi 
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NIOM'IN L A A T U V A A T I M U K S E T HAMMASHOITO-
M A T E R I A A L E I L L E JA NIIDEN T A R K A S T U S 

Laatuvaatimukset tarkistetaan vahvistettujen ISO-standardien mukaisesti 

NIOM'in suorittamissa materiaalikontrolleissa noudatetaan hammashoitomateriaaleille ja lait
teistolle vahvistettuja kansainvälisiä laatuvaatimuksia eli ISO (International Organization for 
Standardization)-standardeja. Kontrollin piiriin on toistaiseksi voitu kapasiteetin puutteen 
vuoksi ottaa vain hammashoitomateriaalit. 

NIOM'in johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti kehoitetaan kaikkia tiedossa olevia 
tuottajia ilmoittamaan tuotteensa testattavaksi, mikäli tuotteelle on vahvistettu ISO-standardi. 
Näin menetellään kun ISO-standardi on ensimmäisen kerran julkistettu tai kun mainitussa stan
dardissa tapahtuu muutoksia vaatimusten tai kontrollimenettelyn suhteen. 

Tuottaja ilmoittaa valmisteen tai materiaalin kontrolloitavaksi ja tekee asiasta kirjallisen sopi
muksen NIONTin kanssa. Tässä sopimuksessa tuottaja vakuuttaa tuotteen täyttävän vahvistetun 
ISO-standardin vaatimukset, joita tuottaja jatkuvasti myös tuotteiden valmistuksessa kontrol
loi. 

Sopimuksen teon jälkeen NIOM ostaa kyseisen tuotteen jostakin pohjoismaisesta hammas-
tarvikeliikkeestä. Tämä tuote testataan ja mikäli se täyttää ISO-standardin vaatimukset se ote
taan NIOM'in luetteloihin. Luetteloita julkaistaan vastaisuudessa kerran vuodessa. 

NIOM testaa sopimuksen tehneiden tuotteet vuosittain. Saattaa tapahtua, että tuote yhtenä 
vuonna täyttää kaikki laatuvaatimukset, mutta ei seuraavana. NIOM'in luetteloiden kelpoisuus
aika on sen tähden yksi vuosi eli siihen asti kunnes uusi luettelo on ilmestynyt. 

Tuote saattaa puuttua luettelosta kahdesta syystä. Tuotetta ei ole joko ilmoitettu testattavaksi 
tai tuote ei täytä kansainvälisiä laatuvaatimuksia. 

Tuotteelle vahvistettu ISO-standardi sisältää sekä laatua että käyttöohjetta koskevat vaati
mukset. Viimemainittuja kutsutaan muodollisiksi vaatimuksiksi ja ne käsittävät käyttöohjeen si
sältöä kuten pakkausmerkintöjä, tuotenumeroa, säilytysaikaa jne. koskevia tietoja. 

NIOM'in hyväksymisohjelma 

ISO-standardeja ei vielä ole vahvistettu kaikille hammashoitotuotteille. Tämän johdosta 
NIOM'in johtokunta on vahvistanut hyväksymisohjelman tietyille tuotteille, joita on katsottu 
olevan syytä kontrolloida ja joiden testaus on tärkeää tuotteen käyttäjälle sen käyttötarkoitus 
huomioiden. 

Hyväksymismenettely on laadittu NIOM'in toimesta. Mikäli mahdollista näissä laatuvaati
muksissa on otettu perustaksi joko kansallinen standardi (esim. amerikkalainen, englantilainen, 
austraalialainen tai saksalainen) tai olemassa oleva ahdotus tuotteen ISO-standardiksi. Hyväk
symisohjelman voi tilata NIOM'ista. 

Hyväksymismenettelyssä ei tuotteiden laatuvaatimuksia testata kuin poikkeustapauksissa. 
Menettelyssä tarkistetaan tuottajan ilmoittamat tiedot tuotteesta. N I O M tarkistaa kaikki muo
dolliset eli käyttöohjetta koskevat vaatimukset. Mikäli jostain syystä katsotaan tarpeelliseksi 
NIOM ostaa markkinoilta tuotteen ja testaa sen. 
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M A T E R I A L E R T I L PROTETISKE RESTAURERINGER 

PROTEETTISISSA TÖISSÄ KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT 

Polymere protesebasismaterialer 

LISTE NR. 125, desember 1987 

Listen omfatter polymere protesebasis materialer som er garantert av produsent/distributpr ä 
oppfylle kravene i ISO 1567-1978, Denture base resin, og som ved prpvning av NIOM tilfreds-
stilte kravene til type I : varmpolymeriserende metakrylater i denne standarden. Listen erstatter 
liste nr. 106 (desember 1986). 
Produkter merket (1) leveres i kapsler og krever spesielt fremstillingsutstyr og fremstillings-
teknikk. 

Muoviset proteesilevymateriaalit 

Liettelo N:o 125, joulukuu 1987 

Luettelo käsittää tuotteet, jotka valmistaja vakuuttaa täyttävän ISO 1567-1978 (Denture base 
resin) standardin vaatimukset ja jotka NIOM on todennut täyttävän tyyppi I:n (Kuumapolyme-
risoituvat metakrylaatit) vaatimukset. Tämä luettelo korvaa luettelon N:o 106 (joulukuu 1986). 
Tuotteet, jotka on merkitty (1) toimitetaan kapseleissa ja vaativat erityisvälineistöä ja -tekniikkaa. 

Austenal Dental Products, Ltd 
Acron H I 

Veined Pink 
Acron Rapid 

Clear, Pink, Translucent, Veined 
Acron Standard 

Clear, Pink, Translucent, Veined 

Bayer Dental 
Meliodent 

A-26 Pink, Clear/1, Pink Vein/26, Vein 

Dentimex B. V. 
Vertex Rapid-Simplified 

Lux 3 (pink), Super 1 (pink) 

DeTrey Dentsply 
QC-20 

Light Pink, Pink, Translucent, Veined 
Trevalon 

Light Pink, Pink, Translucent, Veined 
Trevalon C 

Clear 

Ivoclar AG 
SR-Ivocap Universal cadmiumfree (1) 

Clear, P (pink), S-Special (pink) 
SR 3/60 

Clear, P (pink), P-O (pink opaquer) 
SR 3/60 New Formula 

Clear, Rosa "P" 

Kerr Division of Sybron 
Permatone 

Pink, Veined 

Kulzer & Co. GmbH 
Paladon 65 

Pink 

Metrodent Ltd. 
Metrocryl Original Setting 

Natural 

Novodent 
Novodon 

11. Light Pink, 22. Pink 



Protesetenner av plast 

LISTE NR. 126, desember 1987 

Listen omfatter protesetenner av plast som er garantert av produsent/distributör ä oppfylle kra
vene i ISO 3336-1977, Dentistry-Synthetic resin teeth, og som ved prpvning av NIOM tilfreds-
stilte kravene i denne standarden. Listen erstatter liste nr. 103 (desember 1986). 

Muoviproteesihampaat 

Luettelo N:o 126, joulukuu 1987 

Luettelo käsittää muoviproteesihampaat, jotka tuottaja on vakuuttanut täyttävän ISO 3336-
1977 (Dentistry-Synthetic resin teeth) standardin vaatimukset ja jotka NIOM on todennut vaati
mukset täyttäviksi. 

TYPE I : FRONTTANNSETT / 
TYPPI I : E T U H A M P A A T 

Austenal Dental Inc. 
Myerson's Dura-Blend Characterized 
Myerson's Dura-Blend Special 

Candulor AG 
Candulor CT PhysioSet 

Ing. W. Hampel 
Der Bero Trend 

Ivoclar AG 
SR-Vivodent-PE 
SR-Vivosit-PE 

Lactona Corp. 
Verident Polychrome 

Major Prodotti Demari S.p.A. 
Super Lux 

Zahnfabrik Bad Nauheim 
Cosmocryl CL 

TYPE I I : SIDETANSETT / 
TYYPPI I I : VÄLIHAMPAAT 

Austenal Dental Inc. 
Myerson and Sears (Dura-Blend) 
Myerson's Duratomic 
Myerson's Synchronized (Dura-Blend) 

Bayer AG 
Optognath 

Candulor AG 
Candulor CT bonartic 

DeTrey Dentsply 
Biostabil 

Ing. W. Hampel 
Der Bero Trend 

Ivoclar AG 
SR-Orthosit-PE 
SR-Orthotyp-PE 

Lactona Corp. 
Verident NIC Posteriors 

Lindauer Zähne Dental GmbH 
Cronos 
Orthocal 
Orthofill 
Orthognath 
Royal 

Major Prodotti Demari S.p.A. 
Super Lux 

Dentalt stepegull 

LISTE NR. 127, desember 1987 

Listen omfatter dentalt stöpegull som er garantert av produsent/distributör ä oppfylle kravene i 
ISO 1562-1984, Dental casting gold alloys, og som ved prövning av NIOM tilfredsstilte kravene i 
denne standarden. Listen erstatter liste nr. 105 (desember 1986). 

Fplgende informasjoner er gitt av produsentene i tillegg til det som kreves i standarden: Ingen 
av stppelegeringene inneholder Cd eller over 1,0% Ni . 

Gullslaglodd (solders) anbefalt av produsentene er inkludert i listen. De slagloddene som f ra 
produsentens side er oppgitt ä inneholde Cd og/eller Ni , er merket i henhold til dette. 

(Produktene merket * oppfyller ikke alle formelle krav i standarden.) 

Valukultalejeeringit 

Luettelo N:o 127, joulukuu 1987 

Luettelo sisältää valukultalejeeringit, jotka tuottaja on vakuuttanut täyttävän ISO 1562-1984 
(Dental casting gold alloys) standardin vaatimukset ja jotka NIOM on todennut vaatimukset 
täyttäviksi. Tämä luettelo korvaa luettelon N:o 105 (joulukuu 1986). 

Tuottajan suosittelema juote on myös luettelossa. Mikäli juote sisältää kadmiumia tai nikkeliä 
on siitä merkintä. 

Mikään luettelossa olevista valukultalejeeringistä ei sisällä kadmiumia eikä yli 1% nikkeliä. 
Standardi ei sisällä tätä informaatiovaatimusta. 

Tähdellä merkityt tuotteet eivät täytä kaikkia muodollisia vaatimuksia. 

PRODUSENT/DISTRIBUT0R 
PRODUKTNAVN 
TUOTTAJA/JÄLLEENMYYJÄ 
TUOTENIMI 

Argen San Diego Corp. 
Argenco 2 
Argenco 7 A 

Auric 
Auric 1000 

Auric 2000 
Austenal Dental, GmbH 

A-5 Alloy* 
Austenal Dentalmaterial AB 

AP-2 

BEGO Bremer Goldschlägerei, 
Wilh. Herbst 

InLloyd H 
PlatinLloyd G 
PlatinLloyd C 
PlatinLloyd M 

TYPE 

TYYPPI 

I I I 
IV 

I I I 

IV 

I I I 

I I I 

I I 
I I 

I I I 
IV 

SLAGLODD 

JUOTE 

Argen 830,750 

Platinor-Lot 1(5,5% Cd), 
Platinor-Lot2(8,0%Cd) 

Platinor CF-Lot 1, Platinor CF-Lot 2 

Austenal Gold Solder 18-650 Fine Solder 

S-AP1, S-AP2 

Lot I , I I 
» 
» 
» 
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Cendres & Metaux S. A. 
Protor 2 
Protor 3 
Neocast 3 

Degussa A G 
Degulor C 
Degulor M 
Degulor MO 

II I 
IV 
IV 

II I 
IV 
IV 

S.NC1,S.NC2,S.NC3 

Degulor-Lot 0, 1, 2 eller Unilot 1,2 

AB Dentallegeringar 
D L - I I I I I I Solder 830,765,715 

H. Drijfhout & Zoon s 
Edelmetaalbedrijven B. V. 

Ador BX 
Ador CX 
Ador CXR 
Ador DX 

11 
I I I 
I I I 
IV 

CF-1,-2,-3 

Elephant edelmetal b.v. 
Pluto 2P 
Apollo 3 
Apollo 4 
Apollo 4H 

I I I 
I I I 
IV 
IV 

Elephant Solder 1,2,3 

Engelhard!Baker Dental 
Baker Inlay Medium 
Baker Inlay Hard 

I I 
I I I 

Baker 650, 615,585,450 Fine Solders 

Five Stars Alloys Ltd. 
Selectacast 75 I I I Five Stars Solders 650, 560, LO 

C. Hafner GmbH + Co. 
Orplid soft 
Orplid medium hard 
Orplid C 
Orplid hard 
Orplid extra hard 

I 
I I I 
I I I 
IV 
IV 

Orplid 0, 1,2 

Heimerle + Meule GmbH 
Platinor G-II I 

Platinor G-IV 

I I I 

IV 

Platinor-Lot 1 (5,5% Cd), 
Platinor-Lot2(8,0% Cd) 

Platinor CF-Lot 1, Platinor CF-Lot 2 

Heraeus Edelmetalle GmbH 
Maingold G 
Maingold SG 
Maingold OG 
Maingold KF 

I I I 
IV 
IV 
I V 

Maingold Lot I , I I , I I I 

Maingold K F L o t I , I I 

28 

TYÖPAIKKA 
Ammattitaitoinen hammasteknikko tai 
hammaslaborantti saa turkulaisessa labora
toriossa paikan heti tai sopimuksen mu
kaan. 
Tied. 921-314 814. 

Ammattitaitoinen nuorempi 

HAMMASTEKNIKKO 
tai 

HAMMASLABORANTTI 
saa hyvän työpaikan Lapista. 
Myös osakkuus laboratorioon mahdollinen. 
Tied. Hammaslaboratorio Erkki Melamies 

Jäämerentie 56, 99600 Sodankylä 
Puh. 9693-122 80. 

TYÖPAIKKA 
Metallokeramiasta kiinnostunut 
HAMMASTEKNIKKO tai 
HAMMASLABORANTTI 
saa työpaikan. Asunto järjestetään 
tarvittaessa. 
Tied. Solidens Ky 

p. 90-449 319 



Kulta talteen jalometallijätteistä 

Kullan keltainen ja kallis k i i l 
to on kautta aikojen kiinnos
tanut ihmisen mieltä. Raaka-
aineen etsimiseksi peruskal
lion malmista tai vaikkapa 
Lapin Lemmenjoen kultahi
puista on tehty paljon työtä. 
Yhä enenevässä määrin on 
kuitenkin viime vuosina kiin
nitetty huomiota myös kullan 
saattamiseksi uudelleen kier
toon — kultajätteen puhdis
tukseen. Suurteollisuus käsit
telee vuosittain tonnikaupalla 
erilaisia jalometalliromuja, 
joista kullan puhdistaminen 
kattaa merkittävimmän osan. 

KULTAJÄTE 
HAMMASHOIDOSSA 
Uudelleenkiertoon tulevia 
kultaa sisältäviä metalliro-
mulähteitä ovat korumetal-
lien, sähköteknisten kompo
nenttien ja erikoispinnoittei-
den lisäksi tärkeänä ryhmänä 
hammastekniset valmisteet. 
Hammaslääkärin vastaan
otolta poistetut kruunut ja 
sillat muodostavat tärkeim
män tuoteryhmän. Hammas
laboratoriossa romu on jo 
huomattavasti monipuoli
sempaa käsittäen valunapit, 
hiontapölyn ja imuripussit. 
Mukana on usein myös muu
ta materiaalia, kuten vahaa, 
kipsiä, eristeitä ja "arvotto
mia" metalleja jopa rauta

nauloja. Laboratorioiden 
kannattaakin ryhmitellä kul-
tajäte-erät erillisiin pakkauk
siin puhdistukseen toimitetta
essa. Tämä helpottaa huo
mattavasti puhdistuslaitok
sen työtä. 

K U L L A N PUHDISTUS
M E N E T E L M Ä T 
Maailmalla on nykyisin käy
tössä kirjava joukko kullan 
puhdistusmenetelmiä, joista 
perinteisiä ovat syanisointi — 
ja amalgamointimenetelmät. 
Nämä voivat aiheuttaa huo
mattavia ympäristö- ja ter
veyshaittoja ja vaativatkin 
sen vuoksi tehokkaat ja var
mistetut kaasujenpoisto- ja 
neutralointijärjestelmät. Mo
derneja ja erittäin selektiivejä 
menetelmiä ovat ioninvaihto 
— uutosprosessit. 

Puhdistuspalveluja ostava 
asiakas ei yleensä ole kiinnos
tunut puhdistuksen teknises
tä toteutuksesta, vaan ennen 
kaikkea siitä mikä on palau
tettavan kullan määrä . Ham-
maskultaseosten valmistuk
sen siirryttyä Outokummulta 
LM-DENTALi l le kesällä 
1985, alettiin Lääkintämuovi 
Oy:ssä kehittää kullanpuh-
distusmenetelmää, joka so
veltuisi erityisesti hammas-
hoitosektorille. Tavoitteeksi 
asetettiin luotettavan, no

pean ja yksilöllisen palvelun 
lisäksi se, että yrityksellä tu
lee olla puhdistustoiminnasta 
korkea tietotaito, koska 
vaihtelevanlaatuiset ja -ko
koiset jäte-erät viedään erilli
sinä ryhminä puhdistuspro
sessin läpi. Menetelmä kehi
tettiin yhteistyössä Turun yli
opiston materiaalitieteen lai
toksen kanssa 1986, ja mene
telmää on käytetty menestyk
sekkäästi vuoden 1987 aika
na mitä erilaisimpien jäte-
erien puhdistukseen. 

LÄÄKINTÄMUOVI OY:N 
M E N E T E L M Ä 
ON TEHOKAS 
JA L U O T E T T A V A 
LM-DENTALissa jokaisen 
jäte-erän kultapuhdistus suo
ritetaan aina yksilöllisesti 
alusta loppuun saakka kulta-
hiekan minimipitoisuustasol-
le 99,9 <Vo. Yksilölliset erä-
puhdistuskäsittelyt takaavat 
sen, että jokainen asiakas saa 
takaisin tarkalleen oman ma
teriaalinsa. Puhdistustehok-
kuutta tutkiessamme 50:n 
erän seuranta osoitti puhdis-
tushäviön olevan<0,01 <%. 

Lasse Ranta FK 
L M - D E N T A L 
Lääkintämuovi Oy 
Jalometallit 
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Juomatapa ratkaisee 

Virvoitusjuomat vähemmän haitallisia 
kuin yleensä luullaan 

Sokeria sisältävinä juomi
na virvoitusjuomia pidetään 
yhtenä hampaiden reikiinty
misen aiheuttajana. Uusim
mat tutkimukset osoittavat 
kuitenkin, etteivät virvoitus
juomat ole yhtään haitalli
sempia hampaille kuin muut
kaan sokeria sisältävät juo
mat. Hampaiden reikiinty-
misriskin kannalta virvoitus
juomat, tuoremehut, sokeroi
dut mehut tai kahvi, jossa on 
sokeria, ovat itse asiassa sa
manarvoisia. Reikien synty
misen kannalta ei ole oleellis
ta se, mitä juomaa juodaan 
vaan se, kuinka usein juo
daan. 

Helsingin yliopiston ham-
masklinikalla on tutkittu vir
voitusjuomien ja muiden juo
mien vaikutusta hampaisiin. 
Tutkimukseen osallistunut 
vs. professori Jukka H . 
Meurman korostaakin, että 
suoraviivaisia tuomioita j o i 
denkin yksittäisten tuotteiden 
haitallisuudesta ei pidä teh
dä. — Tutkimukset eivät tue 
käsityksiä esim. virvoitusjuo
mien muita juomia suurem
masta haitallisuudesta ham
paille. 

Kaikkien happamien, so
keria sisältävien juomien vai
kutus hampaisiin on vs. pro
fessori Meurmanin mukaan 

samanlainen. Suun pH laskee 
juoman nauttimisen jälkeen 
nopeasti, mutta syljen neut-
ralisointikyky palauttaa suun 
pH:n jo muutaman minuutin 
jälkeen normaaliksi. Haitta
vaikutukset riippuvat siitä, 
kuinka usein suun pH:n an
netaan laskea haitallisen al
haiseksi. Mitä useammin 
näin tapahtuu, sitä enemmän 
hampaita rasitetaan. 

Lasten ja nuorten 
hampaiden kunto 
parantunut tuntuvasti 

Huolimatta siitä, että vir
voitusjuomien ja muiden ma
keiden juomien kulutus on 
esim. viimeisten 10 vuoden 
aikana selvästi kasvanut, on 
lasten ja nuorten hampaiden 
kunto itse asiassa parantu
nut. Kun vielä 70-luvun puo
livälissä oli 12-vuotiaalla lap
sella keskimäärin 6,9 paikat
tua hammasta suussaan, on 
paikattujen hampaiden mää
rä enää vajaa 3. Syyt löytyvät 
hampaiden runsaammasta 
harjauksesta ja fluorin käy
töstä. Ennaltaehkäisevää hoi
toa lisäämällä voidaan rei
kiintymistä entisestäänkin vä
hentää tulevaisuudessa. 

— Suomalaisten ruokailu
tottumukset ovat hampaiden 
kannalta itse asiassa varsin 

terveet, paljon terveemmät 
kuin monessa muussa maas
sa, korostaa Jukka H . Meur
man. Hammaslääkärit ovat 
meillä jo pitkään puhuneet 
ruokakellosta ja korostaneet 
selkeiden taukojen merkitys
tä ruokailujen välissä. Hyvin 
hoidetut hampaat kestävät 
terveinä, vaikka sokeria nau
tittaisiin hieman jokaisen ate
rian yhteydessä. Olkoonkin 
se sokeri peräisin sitten vir
voitusjuomasta, tuoremehus
ta tai makeasta jälkiruuasta. 
— Sen sijaan aterioiden välil
lä tapahtuva sokeria sisältä
vien tuotteiden nauttiminen 
voi olla haitallista. 

Eroosio riskiryhmien 
ongelma 

Riskiryhmän happamien 
juomien nauttimisen kannal
ta muodostavat ne henkilöt, 
joilla syljen toiminta suussa 
ei ole normaalia. Useilla 
psyykelääkkeiden käyttäjillä 
on ongelmana suun kuivumi
nen. Heille tiheä happamien 
juomien nauttiminen voi ai
heuttaa hampaiden kiilteen 
kemiallista syöpymistä eli 
eroosiota. — Eroosio-ongel
mia ei itse asiassa ole kuin 
muutamalla prosentilla väes
töstä, korostaa vs. professori 
Meurman. 



JOUKKOJULKAISU 

- AITOA ei voi jäljentää. 
Vain alkuperäinen on riittävän hyvä Sinulle 

...EIKÄ 

Vaadi siis laboratorioltasi alkuperäisiä BIODENT tuotteita: 

Biodent BioStabil Biodent Dicor 
AftjcrOfl metallokeramia lasikeramia 

akryylitakahampaat Shademate Multiplus 
Q g y j r g y metallokeramia 

posliinietuhampaat 

Bioplus 
Biocran 
akryylietuhampaat 

k+b materiaali 

Dentsply 
"DENTALDEPOT" 
Vitikka 1.02630Espoo puh (90)5281 


