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Tuettu proteesi 

valmistettu 

tr S T E E L E ' n S U P E R « « 
upotusmassaa käyttäen sopii kuin "valettu". 

Amerikkalainen -STEELEn S U PE Rl 
I N V E S T M E N T " upotusmassa on 
ylivoimaisien ominaisuuksiensa takia 
saavuttanut Suomessa kuukausi kuu-i 
kaudelta yhä lisääntyvän kysynnän.' 

STEELE'n SUPER upotusmassa helpottaa työnnel 

Yksinmyyjä S u o m e s s a : 

O/Y D E N T A L D E P O T A/B 

N U F O R M - h a m p o a t 
ovat edelleenkin laadultaan 

vaittomattamia. 

Kymmenen 

vakuuttavaa seikkaa 

jatko puhuvat 

N U F O R M - h o mpaiden 
käytön puolesto 

• Luonnonmukaisuus 
• Luonnolliset uurteet 
• Luonnonmukaiset värfvivaliteet 
• Täydeiilnen sovitusmahdoiiisuus 
• Parannettu nastakiinnitys 
• Ensiluokkainen posliini 
• Ohuemmat etuhampaat 
• Luja purentakestävyys 
• Täydellinen mnotovaiikoima 
• Eivät ole kalliimpia 

Parhain keino vakuuttautua NUFORM-hampaiden paremmuu
desta on tilata niitä valikoima seuraavaa työtä varten. 

H A M M A S O Y 
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Uusi 
käänteentekevä 
proteesiaine 
On tunnettua, että polymeriset vanyliacryliylidis-
lykset ja erikoisesti metliacryliytidistykset ovat sekä 
hygienisesti että mekaanisesti erittäin sopivia 
aineita proteeseja varten ja käytännöllisesti katsoen 
mnrtumattomia. 
Uusimmasta valmisteesta, HELAXIT-tekohartsista 
voidaan telidä proteeseja ilman kalliita laitteita, yk
sinkertaisena ja edullisella tavalla. Tavalliseen 
kantsukyvettiin valetaan kovakipsiin malli. Kyvetti-
pnoliskot kuumennetaan 175—185° lämpöön ja pul
verimainen Helaxit pannaan siihen puoliskoon, 
jossa hampaat ovat. Kun aine lämmön vaikutuk
sesta mnnttnn sitkeäksi massaksi, puristetaan se 
lopulliseen muotoonsa tavallisessa kautsnpuristi-
messa. Toiseen kyvetinpuoliskoon tehdään uomia, 
joista ylimääräinen aine voi valua pois. Näin yk
sinkertaisesti valmistettu lyö vastaa korkeimpiakin 
vaatimuksia. 

Värinsäpitävää - E i muutu suu.ssa - Läpikuultavaa - Ikeniä 
muistuttava väri - Erittäin kova pinta - Homogeenista - E i 
ime nesteitä - Valmistukseen ei tarvita erkoiskoneita - E i 
supistu eikä laajene - Hajutonta ja mautonta. 

PURISTETAAN TAVALLISESSA KAUTSUPURIS-
TIMESSA ILMAN TINALEHTEÄ. 

Myy: 

Hammasväline Oy. 
Helsinki 

H A M M A S T E K N I K K O 
Suomen HammaHteknikkoien Liitto ry:n jutkaisu, 

1. vuosikerta 1939 

Toimituskunta: 
Vastaava- ja pääloimittaja, K. A. Suckman. 
OS. Eerikinkalu 25. A. Puh. 38 944. M u u l 
jäsenet : G. Koskinen. Paavo Koivula. Y- Raij. 

Miten eteenpäin? 

Liittomme aloittaessa 15-toimintavuottaan, oli vuosiko
kouksessa ennätysmäärä jäseniä, eli puolet koko jäsenmää
rästä. Tulos olisi voinut olla vieläkin parempi, mutta se mitä 
liitto on saanut aikaan ammattikunnan hyväksi, tuli näin
kin riittävän selvästi todistetuksi. 

Liitolla on jatkuvasti edessään .suuria tehtäviä. Oslon kan-
suinvälises.sä hammasteknikkokongressissa, jossa liittomme 
oli edustettuna, päätettiin seuraava pohjoismaat käsittävä 
kansainvälinen kongressi pitää olympiakesänä omalla kama
rallamme, Helsingissä. Liitto ja varmaankin jokainen sen 
jäsen tuntee velvoittavana vastuun, minkä tehtävä meille an
taa. Onhan meidän vastattava kongressin kaikinpuolisesta 
onnistumisesta ja sanudla pystyttävä osoittamaan minkälai
siin saavutuksiin ammatissamme olemme täällä kotimaas
samme päässeet. Kongressin yhteyteen järjestettävä näyt
tely lienee ainoa tapa, jolla voimme osoittaa ammattivalmeu-
temme. Yhtä mieltä voidaan olla siitä, että .sen onnistumi
sesta riippuu ratkaisevasti, minkälaisen vaikutelman ulko
maiset ammatti toverimme meistä saavat. 

Jo vuosikokouksessa herätettiin henkiin kysymys näytte
lyn järjestämisestä. Liitolla on hallussaan huomattava osa v. 
1935 näytteillä olleesta ainehistosta, ja siinä onkin riittävästi 
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pohjaa, jolle voidaan rakentaa. Näyttely asioita hoitamaan 
valittiin erikoinen toimikunta, ja hammasteknikot ovat toi
vottavasti jälteen auliita auttamaan näyttelyn onnistumista. 

Mutta se, että pystymme näyttämään ulkomaisille am-
mattitovereillemme omaa ammatillista voimaamme ja val
miuttamme, ei kuitenkaan yksin ole riittävä syy näyttelyn 
järjestämiseen. 

Tuskin mikään käsityöammatti, tai muu elinkeinoala 
pysyy nykyään aikansa tasolla ilman alituista, hellittämä
töntä ponnistelua. Paikallaan pysyminen on taantumista, 
yrittäminen ja kokeilu sensijaan aikaansaa seuraamista ja 
keksiminen edistystä. Näyttelyn aikaansaamisen ei vielä si
nänsä tarvitse merkitä ehdotonta ajan tasolla pysymistä, 
mutta se on kuitenkin omansa edistämään yritteliäisyyttä ja 
keksimishalua. Ja näyttelyn seuraukset antavat varmasti 
lopullisen sysäyksen liikkeelle, joka estää ammattia joutu
masta taantumisen kaltevalle pinnalle. Tulee määrätyksi 
suunta, mihin — toistaiseksi — on pyrittävä. 

Vaikkakin on myönnettävä, että ammattimme kehityksen 
kulkua ei meikäläisi.s.sä olois.sa ehdottoman varmasti voida 
näyttelyn avulta suunnata uusiin uomiin, niin kuitenkin on 
siitä se etu, että kaikki mahdolliset uutuudet tulevat esite
tyiksi ja arvostelun alaiseksi. Niiden varjopuolet käyvät sel
ville suurimmalle osalle ammattikuntaa, jokaisen tarvitse
matta joutua henkilökohtaisesti kokemaan niiden mahdolli
sesti tuottamia ikäviä yllätyksiä. Ja päinvastoin taas käy
vät uutuuksien edut jokaiselle selviksi mutkattomalla ja 
yksinkertaisella tavalla. Näyttelyn osoittamat tosiasiat vah
vistavat tai kumoavat ennakkokä.sityk.siä uusista aineista ja 
työmenetelmistä. Näin sää.styy arvaamattoman paljon sekä 
henkistä että aineellista pääomaa. 

Tartutaan siis kiinni ajan rattaaseen ja pysytään mukana! 
Kaikki hammasteknikot osallisiksi avustamaan näytte

lymme onnistumista! 
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Hammaslekniikan 
peruskysymyksiä 

(Jatk. edellisestä numerosta.) 

Muutamia sanoja pysyvistä ja maitohampaista 

Me jotka päivästä päivään, alinomaa askartelemme labo
ratorioissa hampaita valmistaen, olemme oppineet eroitta-
maan toisistaan erilaiset hampaat emmekä siis erehdy näh
dessämme esim. ison tai pienen etuhampaan, ylä- tai ala
leuan molarin. Saattaapa senvuoksi näyttää tarpeettomalta 
ruveta kyhäämään kirjoitusta, joka käsittelee muun muassa 
hampaiden anatomiaa, vieläpä maitohampaidenkin, joiden 
kanssa emme juuri koskaan joudu tekemisiin. Ryhdymme 
tähän kuitenkin siitä syystä, että kaiken, mikä koskettelee 
suuta ja hampaita, tulee meitä kiinnostaa, vaikkakaan se ei 
kuuluisi päivittäisen työmme puitteisiin. Meidän ei tule vai
pua sellaiseen kaavamaisuuteen työssämme, että näemme 
hampaat yleensä vain tehdastekoisina porsliinivalmisteina, 
oikeaan paikkaansa asetettuina levyillä, jotka ostamme ham-
masvälineliikkeistä. 

Hampaat (Dentes), ovat melkoisen kovia kappaleita, joi
den päätarkoituksena on ruoan hienontaminen, mutta ovat 
ne myös apuna muodostettaessa määrättyjä ääniä puhues
samme. Niiden lukumäärä on täysi-ikäisellä 32, ja ovat ne ja
kaantuneet molemmin puolin kumpaakin kaarenmuotoista 
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ylempää ja alempaa hammasriviä, 16 kummassakin. Ham
paat ovat a.semissaan toinen toisestaan erillään, mutta silti 
tiuhassa rivissä. Kumpikin hammasrivi levittäytyy pitkin 
leukaa peittämättä kuitenkaan täydelleen toinen toistaan. 
Useimmiten on ylähammasrivin kaari suurempi kuin vas
taava alaleuan. 

Kussakin hampaassa eroitamme 3 pääosaa, vahvin on suu
ontelossa paljaana oleva osa, kruunu {Coroiui dentis), ja sitä 
seuraa hammaslihan reunustama hampaankaula (Colliim 
dentis) ja päätään kohti kapeneva juuri (Radix dentis), joka 
on joko yksinkertainen tai haarautunut. 

Neljä etuhammasta, (Dentes incisivi l. incisores), jotka ovat 
ryhmittyneinä hammasrivin etuosaan. Niiden kruunu on 
sekä etu- että takapuolelta litistynyt, lievästi lapionmuotoinen 
(yläleuassa), taltanmuotoinen (alaleuassa) ja on niiden leik-
kuupinta terävä. Nuoressa hampaassa voidaan vielä nähdä 
leikkuupinnalla kolme uurretta, jotka sittemmin kuitenkin 
kuJiiinisen takia häviävät. Niiden juuret ovat yksinkertaiset, 
kartionmiiotoiset sekä sivuilta hieman litistyneet. 

Kulma- eli silmähampaat, (Dentes angulares l. cuspidiati l. 
canini) yksi kummallakin puolella sivuetuhampaan ja en
simmäisen poskihampaan välissä ja on se naapureitaan suu
rempi. Kruunu on pyöristynyt ja on sillä usein etuhampai
den lievä lapionmuoto, leikkuupinnan kärki (Cuspis) tylpis-
tynyt, ulottuen usein hammasrivin muita hampaita kor
keammalle. Juuri on yksinkertainen, kartionmuotoinen ja 
sivuilta litistynyt samoinkuin etuhampaissa, mutta on pi
tempi ja paksumpi. Yläkulmahampaat, joita myös sanotaan 
»silmähampaiksi», ovat suuremmat kuin alakulmahampaat 
ja eroavat näistä pääasiallisesti vahvemman ja pitemmän 
juurensa ansiosta, joka monesti voi ulottua jopa silmäkuopan 
pohjaan. 

Poski l. syömähampaat, (Dentes molares), joita on viisi 
kummallakin puolella yhtenäisessä jonossa kulmahampaan 
takana, etualalla kaksi pienempää ja taaempana kolme suu
rempaa. 
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Molemmat pienemmät, etumaiset kaksinystyiset poski
hampaat (Dentes mol. anteriores l. minores i. bicuspidati), 
ovat jonkunverran matalammat kulmahampaita, joita ne 
lähinnä seuraavat ja on niillä sivuilta kokoonpuristunut 
kruunu, jonka puremapinnan muodostaa kaksi tylpistynyttä 
nystyä (kuspia), ulompi hieman pitempi ja sisempi pie
nempi. Juuri on useimmiten yksinkertainen ja kuten itse 
kruunukin, sivuilta litistynyt, ja on sen sivupintojen keski
viivalla juuren pituussuuntaan kulkeva syvennys, jonka 
voimme erikoisen voimakkaasti kehittyneenä havaita toi
sessa poskihampaassa. Yläleuan etumainen poskihammas on 
suurempi kuin alaleuan ja eroaa tästä myös voimakkaam
min kehittyneiden sisäkuspiensa vuoksi, jotka alaleuan etu
maisesta poskihampaasta toisinaan täydelleen puuttuvat, jol
loin tämä muodoltaan muistuttaa lähinnä kulmahammasta. 

Kolme suurempaa, taempana olevaa useampikuspista 
hammasta, (Dentes mol. posteriores 1. majores 1. muiticus-
pidati), ovat hammasrivien yleensä suurimmat hampaat, joi
den taemman tilan ne valtaavat. Niiden kruunu on täyteläi
nen ja leveä. Ensimmäisen ja toisen taemman poskiham
paan juuret ovat haarautuneet hampaan kaulasta, ollen ylä
leuassa kolmihaaraiset, kaksi lyhyempää haarautumaa 
uiko- ja yksi pitempi ja voimakkaampi sisäsivulla. Alaleuan 
vastaavissa on sensijaan vain kaksi haarautumaa, etummai
nen ja taimmainen. Taimpana olevalla eli viimeisellä poski
hampaalla, jota myöhäisen puhkeamisensa takia sanotaan 
»viisaudenhampaaksi» (Dens sapientiae 1. serotinus) on pie
nempi ja matalampi kruunu kuin molemmilla muilla taem
milla poskihampailla ja on sen juuri yksinkertainen ja 
useimmiten taipunut. 

Edellä esitetyt seikat koskevat täysi-ikäisten hampaita, 
U.S. pysyviä hampaita (Dentes permanentes 1. constantes), 
kun taas lapsiin nähden on asianlaita aivan toinen. Heillä 
on maitohampaat, (Dentes laetei infantiles 1. decidui), jotka 
putoavat jättäen paikkansa pysyville. Ennenkaikkea on mai
tohampaiden luku vähäinen syystä, että lasten leuat ovat 
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pienemmät. Niitä on kaikkiaan vain kaksikymmentä, poski
hampaiden luvun ollessa kahdeksan aikaihmisen kahtakym
mentä vastaan. Sitäpaitsi ovat maitohampaat myös pienem
mät kuin niitä vastaavat pysyväiset hampaat, joita ne muu
ten muistuttavat muodoltaan. Näin, lukuunottamatta poski
hampaita, jotka sijaiten heti kulmahampaiden takana enem
män muistuttavat aikuisten taempia poskihampaita, niin-
hyvin juurten kuin kruunun muotoon ja kuspien lukumää
rään nähden. Näiden tilalle tulee tapahtuvassa hampaan-
vaihdossa pysyväiset pienet poskihampaat. 

Maitohampaat kehittyvät sangen aikaisella ikäkaudella, 
mutta puhkeaminen hammaslihasta (Dentitio prima) tapah
tuu vasta pitkän ajan kuluttua syntymästä, asteittain, nou
dattaen määrättyä järjestystä, jolloin alaleuan hampaat ta
vallisesti puhkeavat aikaisemmin kuin vastaavat yläleuan. 
Yleisesti havaitsemme vasta kuudennesta seitsemänteen elin-
kuukauteen keskimmäiset, yhdeksäntenä kuukautena sivu-
etuhampaat. Tämän jälkeen seuraavat kahdentenatoista 
kuukautena ensimmäiset poskihampaat ja kahdeksantena
toista kuukautena kulmahampaat, ja lopuksi vielä muuta
mia kuukausia myöhemmin toiset poskihampaat, joten kaik
kien maitohampaiden puhkeaminen on tapahtunut toisen 
elinvuoden loppupuolella. Seitsemänteen ikävuoteen men
nessä ei useimmiten tule uusia hampaita esiin. Tässä iässä 
alkavat maitohampaat yleensä pudota antaakseen tilaa pysy
ville hampaille, mikä vaihtuminen, (Dentitio secundo), tapah
tuu samassa järjestyksessä kuin ensimmäisten hampaiden 
tulo: pienen poikkeuksen tekevät kuitenkin taemmat eli suu
ret poskihampaat. Pysyväisten hampaiden esiintulo tapahtuu 
yleensä seuraavasti: seitsemän vuoden iässä, joskus kyllä 
aikaisemminkin, näyttäytyvät ensimmäiset taemmat poski
hampaat, kahdeksan vuoden iässä isot ja yhdeksän vuoden 
iässä pienet etuhampaat. Kymmenvuotiaana etumaiset pie
net poskihampaat. Yhdestätoista kuuteentoista toiset taem
mat poskihampaat ja lopuksi kahdeksantoista iästä kahteen-
kymmeneenneljään viimeiset eli viisaudenhampaat. Myös 
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50-vucila 
Keskuudessamme tunnettu, 

ansioitunut rahastonhoitajam
me Akseli Bäckman täytti 6 
p:nä helmikuuta 50 vuotta. 

Alettuaan ammatissamme 
1911 ja työskenneltyään eri la
boratorioissa perusti hän 
oman laboratorion, jota edel
leen hoitaa. Liiton perustami
sesta lähtien on ammattikunta 
saanut nauttia hänen moni
puolista kykyään hoitaa erilai
sia tehtäviä. Nykyään, kun 
liittomme on ehtimistään kas
vanut ja toiminta laajentu
nut, on hänenkin työtaakkan
sa rahastonhoitajana käynyt yhä vaativammaksi ja aikaa vie-
vämmäksi. Toivomme voimia riittävän tähän sekä omiin tar
peisiin. 

Hammasteknikot! 
Tiikekaa liittoanne. Meillä on edes
sämme paljon tehtäviä. Järjestäytykää 
lujaksi, yksimieliseksi rintamaksi! 

tällöin tapahtuu alahampaiden puhkeaminen ennen vastaa
via ylähampaita. 

Hampaidenvaihto on kuitenkin hyvin suurten poikkeusten 
alainen. Niinpä on huomattava ero havaittavissa eteläisten 
ja pohjoisten kansojen, eri sukupuolten, erilaisissa yhteis
kunnallisissa oloissa elävien j.n.e. kesken, niinhyvin vaih-
tumisaikaan kuin vaihtumistapaankin nähden. 
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pienemmät. Niitä on kaikkiaan vain kaksikymmentä, poski
hampaiden luvun ollessa kahdeksan aikaihmisen kahtakym
mentä vastaan. Sitäpaitsi ovat maitohampaat myös pienem
mät kuin niitä vastaavat pysyväiset hampaat, joita ne muu
ten muistuttavat muodoltaan. Näin, lukuunottamatta poski
hampaita, jotka sijaiten heti kulmahampaiden takana enem
män muistuttavat aikuisten taempia poskihampaita, niin
hyvin juurten kuin kruunun muotoon ja kuspien lukumää
rään nähden. Näiden tilalle tulee tapahtuvassa hampaan-
vaihdossa pysyväiset pienet poskihampaat. 

Maitohampaat kehittyvät sangen aikaisella ikäkaudella, 
mutta puhkeaminen hammaslihasta (Dentitio prima) tapah
tuu vasta pitkän ajan kuluttua syntymästä, asteittain, nou
dattaen määrättyä järjestystä, jolloin alaleuan hampaat ta
vallisesti puhkeavat aikaisemmin kuin vastaavat yläleuan. 
Yleisesti havaitsemme vasta kuudennesta seitsemänteen elin-
kuukauteen keskimmäiset, yhdeksäntenä kuukautena sivu-
etuhampaat. Tämän jälkeen seuraavat kahdentenatoista 
kuukautena ensimmäiset poskihampaat ja kahdeksantena
toista kuukautena kulmahampaat, ja lopuksi vielä muuta
mia kuukausia myöhemmin toiset poskihampaat, joten kaik
kien maitohampaiden puhkeaminen on tapahtunut toisen 
elinvuoden loppupuolella. Seitsemänteen ikävuoteen men
nessä ei useimmiten tule uusia hampaita esiin. Tässä iässä 
alkavat maitohampaat yleensä pudota antaakseen tilaa pysy
ville hampaille, mikä vaihtuminen, (Dentitio secunda), tapah
tuu samassa järjestyksessä kuin ensimmäisten hampaiden 
tulo: pienen poikkeuksen tekevät kuitenkin taemmat eli suu
ret poskihampaat. Pysyväisten hampaiden esiintulo tapahtuu 
yleensä seuraavasti: seitsemän vuoden iässä, joskus kyllä 
aikaisemminkin, näyttäytyvät ensimmäiset taemmat poski
hampaat, kahdeksan vuoden iässä isot ja yhdeksän vuoden 
iässä pienet etuhampaat. Kymmenvuotiaana etumaiset pie
net poskihampaat. Yhdestätoista kuuteentoista toiset taem
mat poskihampaat ja lopuksi kahdeksantoista iästä kahteen-
kymmeneenneljään viimeiset eli viisaudenhampaat. Myös 
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5C-vuclla 
Keskuudessamme tunnettu, 

ansioitunut rahastonhoitajam
me Akseli Bäckman täytti 6 
p:nä helmikuuta 50 vuotta. 

Alettuaan ammatissamme 
1911 ja työskenneltyään eri la
boratorioissa perusti hän 
oman laboratorion, jota edel
leen hoitaa. Liiton perustami
sesta lähtien on ammattikunta 
saanut nauttia hänen moni
puolista kykyään hoitaa erilai
sia tehtäviä. Nykyään, kun 
liittomme on ehtimistään kas
vanut ja toiminta laajentu
nut, on hänenkin työtaakkan
sa rahastonhoitajana käynyt yhä vaativammaksi ja aikaa vie-
vämmäksi . Toivomme voimia riittävän tähän sekä omiin tar
peisiin. 

Hammasteknikot! 
Tiikekaa liittoanne. Meillä on edes
sämme paljon tehtäviä. .lärjestäylykää 
lujaksi, yksimieliseksi rintamaksi! 

tällöin tapahtuu alahampaiden puhkeaminen ennen vastaa
via ylähampaita. 

Hampaidenvaihto on kuitenkin hyvin suurten poikkeusten 
alainen. Niinpä on huomattava ero havaittavissa eteläisten 
ja pohjoisten kansojen, eri sukupuolten, erilaisissa yhteis
kunnallisissa oloissa elävien j.n.e. kesken, niinhyvin vaih-
tiimisaikaan kuin vaihtumistapaankin nähden. 
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Ehdotus 
Suomen Hammasteknikkojen Liitto, Finlands Tandtekniker 

Förbnnd r.y:n Sairasapnrahaston säännöiksi. 

(Seuraavat säännöt ovat, kuten tunnettua, pieniä muutoksia lukuun
ottamatta jo käsitelty ja osittain hyväksyttykin kahdessa liiton kokouk
sessa. Koska kuitenkin on ensi syksynä tulossa uusi laki sairasapu-
rahastoista, ei liitto ole katsonut tähdelliseksi kiirehtiä sääntöjen rekis
teröimistä eikä edes lopullista hyväksymistä omassa keskuudessamme. 
Säännöt tulevat käsiteltäviksi vietä tulevassa syyskokouksessa, johon 
mennessä jokaiselta liiton jäsenettä on aikaa perehtyä niihin ja mikäli 
aihetta löytyy, tehdä niihin kokouksessa lisäehdotuksia tai esittää muu
toksia ja arvosteluja). 

Rahasto, sen tarkoitus ja jäsenet. 

1 §. 

Rahaston ninvi on Suomen Hammas
teknikkojen Liitto. Finlands Tandtek-' 
niker Förbund r.y:n .Sairasapurahasto. 

Rahaston tarkoituksena on turvata 
siihen kuuluvien hammasteknikkojen 
toimeentuloa sairaustapauksen sat
tuessa. 

Rahaston kotipaikka on Helsingin 
kaupunki. 

2 §. 

Rahaston jäseneksi pääsee jokainen 
Suomen Hammastekndkkoliiton jäsen 
suorittamalla rahastolle 10 § mukaisia 
maksuja. 

3 §. 

Jos jäsen syystä tai toisesta joutuu 
l)ois ammatista tai liiton jäsenyydestä, 
pysyy hän rahaston jäsenenä, jos hän 
edelleen suoritttaa sille säädetyt mak
sut. 

Hallitus. 

4 §. 

Rahastoa hoitaa hallitus, joka vali
taan vuodeksi kerrallaan, ja on se t i l i -
ja vastuuvelvollinen li i ton vuosiko
koukselle. 

Hallitukseen, jonka valitsee liiton 
vuosikokous, kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahaston
hoitaja ja yksi varajäsen. 
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Hallitus hoitaa rahaston juoksevat 
asiat, sijoittaa rahaston varat korkoa 
kasvamaan, ratkaisee avustusanomuk
set ja tekee vuosikokoukselle kerto
muksen rahaston toiminnasta. 

6 §. 

Rahaston toiminimen kirjoittavat 
hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri 
yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdes
sä jonkun niuiin hallituksen jäsen 
kanssa. 

Rahastot Ja tilinpäätös. 

6 § 
Rahastot ovat: 
1) Lahjoitusvaroilla perustettu vara

rahasto, johon liitetään kaikki lahjoi
tuksina mahdollisesiti saatavat varat ja 
edellisen vuoden käyttörahaston y l i 
jäämä. 

2) Käyttörahasto, johon tulevat tulot 
rahaston hyväksi pidetyistä juhlista, 
(sisäänkirjoitus-) ja jäsenmaksut. Tästä 
rahastosta suoritetaan sairausavustuk-
set ja muut menot. Käyttörahastoon 
voidaan liittää varoja vararahastosta 9 
§ 2) kohdassa mainitulla tavalla. 

7 §. 

Rahaston toiminta ja tilivuosi on ka
lenterivuosi. T i l i - ym. asiakirjat ja vuo
sikertomus rahaston toiminnasta ou jä
tettävä tilintarkastajille viimeistään 14 
päivää ennen vuosikokousta. 

Vuosikertomus ynnä tilintarkasta
jien lausunto on jätettävä vuosiko
kouksen hyväksyttäväksi. 

8 §. 

Matemaattis-tilastollinen selvitys ra
haston tilasta on tehtävä vähintäin 
joka viides vuosi. Jos tällöin osoittau
tuu raliaston varoissa olevan ylijää
mää, voidaan vuosikokouksen päätök
sellä sitä käyttää jäsenmaksujen alen
tamiseen taikka avustuksen suurenta
miseen. Jos taas osoittautuu, että varat 
eivät todennäköisesti riitä sääntöjen 
mukaisten avustusten suorittamiseen, 
on vuosikokouksen hallituksen esityk
sestä alennettava päivärahaa. Päätös 
päiväralian alentamisesta tai avustuk
sen suurentamisesta tehdään vuodeksi 
kerrallaan. 

Rahastojen hoito. 

1) Rahastoja hoitaa hallituksen vas
tuulla rahastonhoitaja. 

2) Kun vararahasto on noussut 
10,000 markkaan, voidaan vuosittain 
ottaa sen edellisen vuoden korkotu
loista käyttörahastoon ensi vuotena 10 
"/o, toisena vuotena 20 Vo jne., mutta 
kuitenkaan ei käyttörahastoon saa ot
taa vararahaston vuosittaisesta korko
tulosta enempää kuin 50 Vo ennenkuin 
vararahasto on noussut 50.000 mark
kaan. 
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3) Ellei käyttörahastosta ole makset
tu kaikkia siinä olevia varoja kuluneen 
vuoden sairausavustuksiin, pidätetään 
jäännös seuraavan vuoden avustuksia 
varten, enintään kuitenkin yksi täysi
aikainen maksuerä, ja loput siirretään 
vararahastoon. 

Jäsenmaksut. 

10 §. 

Jäsenten maksut rahastoon ovat si-
säänkirjoitusmaksu ja jäsenmaksu. 

Sisäänkirjoitusmaksu on (50 mk), 
joka suoritetaan jäsenen liityttyä ra
haston jäseneksi lähinnä seuraavan 
kahden kuukauden kuluessa. 

Jäsenmaksu on 30 ink vuodessa ja 
suoritetaan sitä loisesta vuodesta al
kaen liiton jäsenmaksunkannon yhtey
dessä 30 vuotena. Rahaston alkaessa 
toimintansa 35 vuotta täyttäneet jäse
net suorittavat maksuja 20 vuotena. 

11 §• 

Ellei erääntynyttä maksua ole suori
tettu kahdentoista kuukauden kulues
sa erääntymiskaudesta, katsotaan jäsen 
rahastosta eronneeksi ja menettää hän 
tällöin kaikki oikeutensa rahastoon. 

Avustukset. 

12 §. 

Rahasto myöntää sairausavustusta 
jäsenelleen, joka oltuaan vähintään 

yhden vuoden rahaston jäsenenä, on 
sairauden johdosta ollut työhön kyke
nemätön yhtämittaisesti vähintään 15 
vuorokautta. 

.Sairausavustusta suoritetaan 20 mk 
vuorokaudessa alkaen työkyvyttömyy
den t5:sta vuorokaudesta, pyhäpäivät 
mukaanluettuina enintään 60 vuoro
kaudelta samana kalenterivuotena. 
.\vustukset maksetaan jälkimaksuna. 
Toistamiseen suoritetaan avustusta 12 
kuukauden kuluttua edellisen maksun 
alkamisesta lähtien. 

Avustusta suoritetaan kaikissa ta
pauksissa, jolloin jäsen sairauden vuok
si tulee työhön kykenemättömäksi. 

Avustusanomukset. 

13 §. 

Avustuksen saamiseksi on jäsenen 
tehtävä siitä kirjallinen anomus rahas
ton hallitukselle sekä liitettävä ano
mukseen' lääkärintodistus työkyvyttö
myydestä. Anomus on tehtävä viimeis
tään 3 kuukauden kuluttua sairauden 
alkamisesta. 

14 §. 

Eläkkeellä olevalle, valtion, kunnan 
tai muun yhtymän huolenpidon alai
selle ei sairausavustusta makseta. 

15 §. 

Milloin ilmenee erimielisyyltä sään
töjen soveltamisessa avustusanomuk
seen, on jäsenellä oikeus vedota liiton 
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5C-vuclla 
Liittomme pulieenjohtaja ja 

uhrautuva johtokunnan jäsen 
Emil Railio täytti viime vuo
den lokakuun 20 p:nä 50 
vuotta. 

Oltuaan kultaseppänä siirtyi 
hän jo 1907 hammasteknikon 
alalle ja on ollut mukana ham
masteknikkojen riennoissa ko
ko liiton toiminta-ajan. Monet 
ovat ne toimet, joita hän on 
johtokunnassa hoitanut ja lu
kuisat ne edustustehtävät, jois
sa hän on liiton puolesta esiin
tynyt. Paljon on ammattikun
ta edistynyt lapsenkengistään 
hänen toimintansa tukemana ja paljon rohkenemme häneltä 
vielä toivoa hänen täytettyään puolivuosisatasensa. 

vuosikokoukseen, joka asian ratkaisee. 
Vetoomuksesta on jäsenen tiedoitetta-
va liiton hallitukselle viimeistään 14 
vuorokautta ennen vuosikokousta. 

Yleisiä määräyksiä. 

16 §. 

Rahaston sääntöjen muuttamisesta 
päättää liiton vuosikokous ja vaaditaan 
päätöksen tekemiseen kaksi kolman
nesta (2/3) kokouksessa annetuista 
äänistä. 

17 §. 

Rahaston toiminta voidaan lopettaa, 
jos kaksi perättäistä liiton kokousta, 
joista toisen tulee olla vuosikokous, 
niin päättää (2/3) kaksi kolmasosa 
äänten enemmistöllä. 

18 §. 

Jos rahaston toiminta edellisen py
kälän mukaisessa järjestyksessä lopele-
tetaan, siirtyvät rahaston varat Suo
men Hammasteknikkojen Liitto, Fin
lands Tandtekniker Förbund r.ydle. 
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Proteesiaine Paladcn 
(KÄYTTÖOHJE) 

Paladon eroaa muista tekotiartsi-tuotteista siinä, että sen käyttäminen 
ei vaadi erikoisvarustuksia; vaan voi työn suorittaa tavallisessa kautsu-
kyvetissä ja vulikanisaattoriissa. Upotusaineena käytetään myöskin ta
vallista muovailukipsiä. 

Kipsaaminen: 

Työ asetetaan kyvettiin niin, ellä sen vatiaosat jätetään kokonaan va
paaksi, tinalehtiöillä peittämistä varten. 

Työn vatiaosat peitetään 0,03 mm. vahvuisella tinalehtiöllä suojele
maan Paladon ainetta kipsin kosteudelta. Matalan kitalaen voi peittää 
yhdellä kappaleella, mutta syvempi on jaettava kahteen. Eimisaumat 
yhdistetään ohuella liimalla ja tinalevyt puhdistetaan tahroista bensii
nillä tai acetiyiilla. Hampaat peitetään noin 2—3 mm. yl i vaharajan ja 
protesin ääriviivat noin sentimetrillä y l i . Reunat taivutetaan niin, että 
lehtiö tarttuu vastakipsiin. Ikenenpuolella jaetaan lehtiö tarpeen mu
kaan kolmeen tai neljään osaan. 

Kyvetti lämmitetään täppäysikattilassa vähintäin 5 min., ettei lehtiö 
vahingoitu kyvettiä avattaessa. Puhdisushuuhtelun jälkeen paikataan 
mahdolliset reiät ja malli peitetään samaten tinalla niin että lehtiön 
reunat runsaasti ylittävät protesin rajat. Lehtiön reunat liimataan myös
kin paikotellen kipsiin. 

Tahnan sekoittaminen: 

Aine sekoitetaan agaatti- tai ruostumattomalla terässpaatelilla pors-
liinikupissa tai vahvaseinäisessä juomalasissa. Jauhetta sjoitetaan ensin 
kuppiin ja nestettä lisätään pipetillä, jonka jälkeen seos hitaasti häm
mennetään tiiviiksi sakeaksi kumintapaiseksi massaksi. Normaalipak-
kaus riittää isoon yläleukaan, mutta »Klinikkapakkaus» sisältää 5—6 
prot. ainemäärän. Jos seos muodostuu liian veteläksi tai sakeaksi lisä
tään jaulietta tai nestettä tarpeen mukaan. Kun tahna irtautuu helposti 
sekoituskupin seinistä eikä tartu sormiin, sitä pari kolme kertaa puser
taessa, on se valmis täppäykseen. Nestepullo suljetaan käyttämisen jäl
keen. 
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Töppääminen: 

Täppääminen tapahtuu kylmässä kyvetissä. Paladon massa jaetaan 
noin kolmeen, neljään kappaleeseen joista kolme käytetään hammas
rivin kohdalla olevan vallisyvennyksen täyttämiseen. Sekoitusspaatelilla 
tai samanlaatuisella tylpällä instrumentilla painetaan massaa kaikkiim 
koloihin. Kitalaki täytetään yhdellä kappaleella. Ohut cellofaanilevy 
käytetään eristysaineena ja koeprässäys suoritetaan varovaisesti. Kyve-
tin avaamisen jälkeen poistetaan cellofaanilevy ja ainetta lisätään tai 
poistetaan tarpeen mukaan kuin kautsutyössä. 

Vulkanoiminen: 

Vulkanoimlnen tapahtuu vesihöyryssä tavallisessa vulkanisaattorissa. 
Aparaati nostetaan t/2 tunnissa 130—135 C. asteeseen manomeetterin 
mukaan, mutta 120—125 G. ulkonaisen lämpömittarin mukaan. Tämä 
lämpömäärä ylläpidetään tunnin ajan. Ei ole vaarallista, vaikka aikaa 
kuluu enemmänkin. Jos lämpömäärä nostetaan kymmenellä asteella, 
tummenee väri jonkunverran. Työ jäätidytetään ja puretaan kuin kaut-
sutyöt. Jos lehtiö ou vaikea poistaa, asetetaan prot. noin 10 min. ajaksi 
suolahappoon. 

Paladon ainetta voi myöskin käyttää metalliprotesien yhteydessä. 

Korjaaminen: 
«f» 

.Alkuvalmistelut ovat samat kuin kautsutyössä, mutta protesi on nyt 
myöskin kokonaan suojeltava tinalehtiöllä. Ensin tehdään malli, joka 
varustetaan tinalla ja protesi, alkutyön jälkeen, vahataan mallilla niin-
Icuin se valmiina tulee olemaan. Edellyttäen että vika on kitalaessa t i 
nataan nyt gingiva-osa kokonaan ja työ asetetaan kyvettiin niin että 
kipsivallit nousevat hampaitten purupintoihin. Kyvetin avaamisen jäl
keen on parasta poistaa vaha (jos mahdollista), sillä huuhdellessa tun-
Iceutuu vahaa liuoksena tinalevyn ja protesin väliin aikaansaaden väri
muutoksen. 

Kutsu- tai Metalliprotesit voi varustaa Paladon ikenellä, mutta aineen 
läpikuultavuuden takia on ainekerroksen oltava vahvanlainen. 
Virheellisyydet: 

Valkoiset täplät valmiissa protesissa johtuvat puutteellisesta tinasuo-
jeluksesta. Tällaiset viat voidaan korjata sillä, että nämä kohdat peite
tään vaaleanpunaisella vahalla ja kuumennettu metalli-instrumentti pai
netaan niitä vastaan. 

Oilkein valmistettuna on Paladon protesi sekä hajuton että mauton. 
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Metalli-cppia 
Kullan lejeeraamisesla 

Tavallisesti toimitamme kullan lejeeramisen n.s. reseptejä käyttäen. 
Kun reseptit yleensä ovat laaditut kymmenen gramman määrille, tuot
taa tiankatuutta niiden soveltaminen muille »epätasaisille» gramma-
määrille. Useimmiten on resepti lelity liienoa kultaa (998/1000) perus
tana käyttäen. Käytettävissämme oleva kulta saattaa kuitenkin olla jo
tain muuta pitoisuutta, joten reseptistä ei ole apua. 

Esitämme tässä laskutapoja, joiden avulla helposti saamme selville 

lisättävät metallimäärät. 

« 
Kupari-hopealisäyksen laskeminen. 

Esimerkki: 
Varastossa on 38 gr 980/1000 piloista kultaa. Paljonko on lisättävä 

kuparia ja hopeaa saadaksemme siitä 916/1000 piloista kultaa? 
Ensin on määrättävä tunnetun pitoisuuden (980) ja halutun pitoi

suuden (916) ero. 
980 — 916 = 64 

Saatu luku 64 kerrotaan hallussamme olevan kullan määräluvuUa 38. 

38 X 64 = 2432 

Luku 2432 jaetaan halutun pitoisuuden pitoisuusluvulla (916). 

2432 :9t6 = 2,655 

Vastaus: on lisättävä mainittuja metalleja yhteensä 2,655 gr. 

Korkeapitoisen kultamäärälisäyksen laskeminen. 

Hammasteknikolla on varastossa 28 gr 18 kar. = 750/1000 kultaa, 
jota hän ei- tarvitse käytännössä. Multa 22 kr. = 916/1000 kultaa hän 
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välttämättä tarvitsisi. Voidakseen käyttää varastossa olevaa 18 kar. 
kultaa 22 kar. kultaseosta varten on siihen siis lisättävä korkeampi
pitoista kultaa. Tähän kelpaa mikä tahansa yli halutun pitoisuuden 
oleva kulta. Kuta korkeampipitoista kulta on, sitä vähemmän sitä 
seokseen menee. 

Oletetaan, että lisättävän kullan pitoisuus on 998/1000. 
Esim.: X gr 998/1000 

28 „ 750/1000 

Otetaan selville halutun pitoisuuden (916) ja seokseen käytettävien pi
toisuuksien (750 ja 998) ero. 

998 — 916 = 82 
916 — 750 = 166 

Määrältään tunnetun seoksen pitoisuuseroitus (166) kerrotaan mää
räluvuUa (28). 

28 X 166 = 4648 

Tulo (4648) jaetaan korkeapitoisen (998) kullan ja halutun seoksen 
(916) pitoisuuserotuksella (82). 

4648 : 82 = 56,68 
X = 56,68 gr. 

' Alussa mainittuun kultamäärään lisätään siis 56,68 gr mainitun pi
loista kultaa ja tuloksena on 84,68 gr 22 kar. kultaa. 

(Jatkuu.). 

Sananen n.s. kaulsunkcrvikeaineisla 
Niinkuin kaikki tiedämme, on viimeisinä vuosina ollut erikoisen 

paljon tarjolla kaikenlaisia kautsunkorvikeaineita. Useinkaan ei ole 
ehditty saada minkäänlaista kokemusta aikaisemmasta proteesiaineesta 
kun jo pari »viimeistä uutuutta» on ilmestynyt kauppaan. Ei ole 
ihme, jos näihin kaikkiin suhtaudutaan epäillen, eikä hammaslääkärin 
liysyessä neuvoa osata antaa pätevää arvostelua yhdestäkään kautsun-
korvikeaineesta. 

Suurimmalta osaltaan ovat larveaiuetehtaal syypäitä tähän asian t i 
laan. Saadakseen kokeisiinsa menet tämänsä rahat takaisin, laskevat ne 
perusteellisemmin kokeilematta liikkeeseen näitä aineita, jotka käyt-
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töön tullessa kuitenkin usein osoittautuvat kelpaamattomiksi. Näitä 
aineita arvosteltaessa on vertauskotitana tietenkin pidettävä kautsua. 
Ikenen luonnollista väriä tavotettaessa jää kautsu tietenkin jälkeen, 
mutta kestävyytensä sekä korjaamismahdollisuuksiensa ansiosta on 
kautsu ainakin toistaiseksi voittamaton. 

Eri kautsunkorvikeaineideii tarkempaan arvosteluun ei tässä ole 
aihetta. Yhteistä niille kaikille on ollut kestämättömyys käytössä. Ko
vemmat aineet lohkeavat helposti, ja jonkunverran sitkeimmissä syöpyy 
pinta ja väri häviää. Jokaista uutta ainetta esiteltäessä tuodaan esille 
vain sen hyvät puolet, mutta vasta käytössä paljastuvat heikkoudet. 

Parhaimpana tällä hetkellä kaupassa olevista korvikeaineista i)itälsiii 
Paladonia. Sen väri sekä kestävyys ovat suunnilleen samat kuin par
haissa tähänastisissa, mutta sen paras ominaisuus on siinä, että se 
prässätään kyvettiin pehmeänä taikinana, joten el tarvita voimakkaita 
prässejä. Näin ollen jäävät pois kovissa prässäyksissä tapahtuvat 
murtumiset ja hampaiden rikkoutumiset. Hyvänä puolena voi vielä 
mainita, että se vulkauisoidaan tavallisessa kautsuvulkauisaattorissa, 
joten kalli i t erikoisprässit, jotka tavallisesti seuraavat eri korvike
aineita, jäävät myöskin pois. Viimeksimainittua etua ei kuitenkaan voi 
ottaa huomioon itse aineen käyttökelpoisuutta arvosteltaessa. 

Korvikeaineita käytettäessä olisi valmistettava vain kokoproteeseja, 
koska partsiaalisten ikä yleensä on lyhyt, ja koska niiden korjaami
nen useassa tapauksessa on vallan malidotonta. Yleensä on sanottava, 
ellä vaikka kautsunkorvikedineet ovatkin paljon entisestään parantu
neet, on niissä vieläkin parahtamisen varaa. Edelleenkin on jäätävä 
odottavalle kannalle siihen nähden, mitä etuja seuraava korvikeaine 
tarjoaa. 

»Guko». 

Ammallilcveril ja lehden yslävälf 
Toimitus ottaa mielihyvin vastaan ammattialaa ja myös 

hammasteknikoiden oloja ja harrastuksia eri paikkakunnilla 
koskevia kirjoituksia. Avustukset lähetettävä osoitteella: K. 
A. Suckman, Eerikinkatu 25. A. 
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Urheilua 
Urheilutoimikunta ei voinut järjestää talviurheilukilpailuja, kun huo

not sääsuliteet sattuivat juuri kilpailupäiviksi. Tästä tehtiinkin ajoissa 
peruutusilmoitus. 

Sensijaan onnistivat keilailua harrastavien järjestämät liammastekiiik-
kojen vuotuiset 

Keilailumestaruuskilpailut 

jotka pidettiin 12. p:nä maaliskuuta. Osanottajia oli 1.3, joukossa joita
kin, jotka eivät varsinaisesti keilallekaan, kun taas estettynä oli meidän 
suurkeilaajamme suurmestari B. Sandström ja hänen ohellaan muitakin 
harrastelijoita. Kilpailut olivat hyvin kireät. Varsinkin toisesta ja kol
mannesta sijasta kiisteltiin aivan viimeisiin heittoihin asti. Annettuihin 
tasoituksiin oltiin tällä kertaa tyytyväisiä ja vastasivat ne täydellisesti 
osanottajien tason eroavaisuuksia. Tulokset: 

1) mestari, L . Nykänen 1346, tas. 150-= 1496 
2) H. Afeldt 1351 „ 80=1431 
3) H. Lundell 1263 „ 150=1413 
4) 0. Lindliolm 1310 „ 40=1350 
5) P. Koivula 1085 „ 2,50 = 1335 
6) S. Nurto 1179 „ 150 = 1329 
7) G. Sundholm 1204 „ 100 = 1.304 
8) S. Toivonen 1136 „ 150 = 1286 
9) F. Lönngren 745 „ .350 = 1095 

10) V. Kostiainen 735 „ 350 = 1086 
11) A. Semenius 732 „ 350 = 1082 
12) E. Mättö 694 „ 350=1044 
13) U. Maaniemi 612 „ 350= 962 

Huom.! 
Muistakaa tehdä ajoissa iimoitus osoitteen

muutoksista lehden toimitukseen. 

47 



Kutsu 
Helsingin Hammasleknikkojen 

Yhdislys r.y. 
kokoontuu vuosikokoukseen 20 p:nä toukokuuta klo 19,30 
ravintola Alppilassa. 

K Ä S I T E L L Ä Ä N : 
1) Säännöissä määrätyt asiat. 
2) Ilmoitusasiat. 
3) Mahd. multa asioita. 

Kokouksen yhteydessä jaetaan täydennettyjä 
taksoja. 

K A I K K I M U K A A N ! 
J o h t o k u n t a. 

Suomen Hammasteknikkcliilcn jäsenet 
Käyttäytykää aina, .sekä työpaikallanne, että sen ulko

puolella siten, että käytöksenne tuottaa kunniaa sekä it.sel-
lenne että liitollenne. Täyttäkää säännöllisesti velvollisuu
tenne liittoanne kohtaan. 

Käykää aina, kun tilaisuutta suinkin on, liiton ja yhdistys-
tenne kokouksissa, niin että jatkuvasti olette tietoinen asiain 
kulusta ja päätöksistä. 

Pysykää uskollisina liiton säännöille ja .sen asettamille 
velvoituksille. 

Olkaa tunnollisia työssänne ja rehellisiä ammattitoverei-
tanne kohtaan. 

Käyttäkää kaikkia mahdollisia tarjolla olevia tilaisuuksia, 
levittääksenne tietoa liiton tarkoituksesta ja päämääristä, sa
moin lisätäksenne omia tietojanne niin yleisissä kuin hit
toanne koskevis.sa aselaissa. 
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Toimituskunnan julki
lausuma 

Hammasteknikko-lehden toimituskunta on ilolla todennut, 
että julkaisumme ensimmäinen numero on saavuttanut koko 
ammattikuntamme suosion. Joitakin toivomuksia on esitetty 
lehden sisältöön nähden. On esimerkiksi toivottu saatavan 
lehteen mahtumaan yhtä ja toista, paremminkin seura- ja 
ajanvietelehtiin sopivaa sisältöä, ja toisaalta taas esitetty leh
teä laajemmille piireille tilausmaksua vastaan toimitetta
vaksi. Nämä ovat kieltämättä ehdotuksia, joita voidaan har
kita. Mutta jälkimmäisessä tapauksessa esimerkiksi joudut
taisiin lehteen pakostakin hankkimaan sisältöä, joka vie
raannuttaisi sitä alkuperäisestä tarkoituksestaan. Sitäpaitsi 
tulisi tällaisen lehden kustantaminen huomattavasti kalliim
maksi kuin pysytteleminen ammattikuntalehden rajoissa. 

Esitettyihin syihin vedoten katsoo toimituskunta, että lehti 
tällä hetkellä parhaiten täyttää tehtävänsä näissä puitteis
saan. Näihin puitteisiin on vain mahdutettava kaikki se 
ainehisto mitä ammattimme ja ammattikuntamme sisäiset 
olot ja tapahtumat tarjoavat. Jokainen ammattikuntamme 
jäsen voi olla mukana lehden sisällön monipuolistamise.ssa 
ja rikastuttamisessa. Osaksi se tehdään hedelmällisellä ar
vostelulla, mutta ennen kaikkea se tehdään avustamalla 
lehteä. 

Siis avustakaa lehteä! 
TOIMITUSKUNTA. 
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OY. HAMMAS- JA S A I R A S T A R V I K E 
Helsinki, Unionink. 24. Puh. 37«(«) - (>57ö7 

Kun Te, hyvät hammasteknikot, Hedätte, että 

JOTA-hiomakivet, 
HYGIENIC-kautsulaaclut, 
HUTSCHENREUTHERIN SUPRA ja 
RECTA-hampaat 
ja myymämme muut tarveaineet ja työvälineet ovat 
laatutavaroita, 

niin olisi mielestämme oman etunne mukaista käyttää niitä 
sitäkin suuremmalla syyllä, kun hintamme ovat erittäin koh
tuulliset. 

H A M M A S T E K N I K O T ! 
TE OLETTE YKSITYISYRITT.AJIÄ, SUOSIKAA SIIS MUITA 
YKSITYISYRirikAJTÄ JA OSTAKAA NIILT.A. 

Arvoisat Hammasteknikot! 
Myymme varastosta alaan kuuluvia tarpeita kuten mm. 

NUFORM hampaita 

MC CORMICK kautsua 

ALSTON „ 

ja ZENITH „ 

Suomen Tuontikeskus Oy. 
H e l s i n k i - Unioninkatu 15 - Puh. 38312 ja 32789 

DUROTERM 
ihanteellinen, taricosti talmivo 
upatusmosso Icultovaluo varten 

E d u s t a j a : 
OY. IGEFA FENNICA AB.. Aieksanterink. 7 A 

HERRAT 

H a m m a s t e k n i k o t ! 
Joka kerran on tutustiinul 
A T L A N T I C H A M P A I S I I N , 
J .4 L J E N N O S K I P S I I M M E, 
U P O T U S M A S S A A M M E. 
A S T V N A X V A H A A N , 
V. M. V. M. 
edustamiimme hanimasteiknillisiin viiliiieihin, on aina 
jatkanut niiden käyttöä. 

Suositelkaa Hammaslääkäreillenne näitä erinomaisia 
tarvikkeita, joiden laatu on taattu! 

OY. DENTALIA AB. 
Keskuskatu 1 — Helsinki — Puh. 24 934 

Hammasteknikot! 
Tukekaa lahjoituksilla sairasapu-
rahastoanne! 



Hammasteknikot! Me valmis
tamme myös kultaseoksia 
oman erikoisreseptinne mu
kaan. Toimitamme myöskin 
maaseudulle. 

Kultaseppä 

WESTERBACK 
Helsinki - Eerikinkatu 7 

Puhelin 34 223 

^f^ammasieleniLoi! 

K A U T S C H U T , 
V A H A T y . m . 

t yössänne tarv i t tavata ineet 
ostatte ehdottomast i eduili-
s i m m i n 

H A M M A S O Y : S t ä 
P. E sp l anaad ik . 2 5 B. Puh . 21 4 3 3 ja 6 3 6 8 0 

Tehkää koetilaus ensi tilassa 

eliette oie a i k a i s e m m i n 
olleet a s i akka i t amme . 



P A L A D O N 
on varmin ja luotettavin proteesiaine. Sen imuvoima 
on erittäin tehokas. Paladon proteesi on ehdotto
masti värinsä ja muotonsa pitävä, sekä voidaan 
korjata ilman että korjausta huomataan. 

• Käyttäessänne PALADON IA on työnne onnistu
minen taattu. 

O / Y D E N T A L D E P O T A B 

HELSINKI 1939. KIRJAPAINO OY. SANA 


