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On luonnollisen 
näköistä purra 
VERIDENT POLYCHROME 

la ^ akryyllhampallla 

Akryylihampaat 
Etuhampaat: Verident Polychrome 
Takahampaat: Verident Nic ja Bio-Mechanica 

Porsliinihampaat 
Etuhampaat: Univac Polychrome 
Takahampaat: Cri ter ion. Nuform, 
Nic ja Bio-Mechanical 
Valmistaja: UniversaI Dental Company USA 

Suomessa: HAMMAS OY - Kalevankatu 3 A, Helsinki 10 

muodosta tai mutkasta riippumatta 

1 ^ 
rocky mountain* 

SarodenlOy 
Turku. Kauppiaskatu t l C Puh. 921-lS 021 
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ERITTÄIN 
KORKEALAATUISIA 
PORSLIINI JA 
AKRYYLI HAMPAITA 

LUXODENTFL 
^ VACUUM 

LUXODENT 
^ VACUUM NATURADEHT 

^ VACUUM 

COSMOCRYL*»^ 
KUNiTfTOFF 

LUXOPÄLITCL 
_ KUNiTfTOFF 

LuXOPALcL KUNiTfTOFF 

ZAHNFABRIK BADNAUHEIM KG 
Z A H N ' F A B R I K A T I O N S E I T 191 

Yksin
myyjä: ^ hammastarvike oy 

Puh. 49 74 77 — 49 07 40 
00100 Helsinki 10 

Arkadiankatu 12 B 
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HAMMASTARVIKE TIEDOnAA! 

AINUTLAATUINEN KROMAATTINEN 
ALGINAATTI 

NEW KROMOPAN 

Värin muuttuessa vaaleanpunaiseksi on aika levittää 
ainetta suuiusikkaan. 

VÄRIOPASTEINEN ALGINAATTI 

TÄSMÄLLINEN TYÖSKENTELYAIKA 

KROMOPAN'in muuttuminen valkoiseksi on merkkinä 
siitä, että hyytelöityminen tapahtuu 20—30 sekunnissa. 
Pannaan suuhun valkoisena. 

KOKEiLKAAI 

Pyytäkää näytteitä. 

Yksin
myyjä: ^ hammastarvike oy 

Arkadiankatu 12 B 
00100 HELSINKI 10. Puh. 497 477 — 490 740 
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34. VUOSIKERTA 2 — 1977 
T O I M I T U S K U N T A 
Päätoimittajat: 
Esko N i e m e n m a a (vastaava) 
Rauni T i r r i 
Jäsenet: E. O. Vuori, K. Polon, 
Mauno Elomaa 
Kirjoituksia lainattaessa on lähde 
mainittava. 
KIRJAPAINO: 
KIRJAPAINO MERITULLINTORI 
Puh. 12 699, 00170 Hki 17, Meritullintori 1 A 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN L I I T T O ^ 
FINLANDS TANDTEKNIKER FDRBUND r.y. 
00100 HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. 
Puh. 447 123, postisiirto 12690 — 

Liiton puheenjohtala 
Usko K a r i - K o s k i n e n , Saaristonk. 34 
Hämeenlinna, puh. 22 487 
Liiton toiminnan|ohta|a 
Mauno E l o m a a , Henrlklntie 27 A 1 
00370 Helsinki 37, puh. 555 751 — 447 123 
Tavattavissa toimistossa maanantaisin 
klo 18—19. 
Taloudenhoitaja 
merkonomi Arto S a l m i n e n . 

AVUSTUSKASSA 00370 Helsinki 37. 
Henrlklntie 27 A 1. Postisiirtotili 16787. 

Puheenjohtaja 
Mauno E l o m a a , Henrlklntie 27 A 1, 
puh. 555 751. 
Sihteeri 
E. O. V u o r i , Ulvilantie 23 D 46, 
puh. 551 814 
Avustuskassanhoilaja 
I. W a a r a I a, Mannerheimintie 19 A 3, 
puh. 493 535, kot. 493 331. 

S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N L I I T O N H A L L I T U S : 

Puheenjohtaja Usko Karl-Koskinen 
OS. Saaristenkatu 34 13100 Hämeenlinna 10 puh. 917-22 487. 
Toiminnan johtaja Mauno Elomaa 
OS. Henrikintie 27 A 1 00370 Helsinki 37 puh. kot. 555 751 t. 447 123. 

Jaosto I (laboratorion omista|ain jaosto) 
Kalevi Valo, os. Isokaari 2 A 4 00200 Helsinki 20 

puh. toim. 425 400, kot. 673 772 
Heikki Hiippaia, os. Ylätori 2 A 12 65100 Vaasa 10 

puh. toim. 961-245 987 

Jaosto II (erikoishammasteknikkojen jaosto) 
Matti Juntunen, os. Pykälistöntie 28 04400 Järvenpää 

puh. toim. 285 812 kot. 280 457 
Matti Sänkiaho, os. Siilitie 11 b L 360 00800 Helsinki 80 

puh. toiim. 784 011 kot. 784 328 

Jaosto III (hammasteknikkojen jaosto) 
Esko Nick OS. Kongontie 23 A 12 00560 Helsinki 56 

puh. toim. 739 412, kot. 798 953 
Ismo Kuikka, os. Rasinrinne 7 B 31 01360 Vantaa 36 

puh. toim. 652 016 kot. 874 50 05 

Jaosto IV (hammasteknikko-oppilaat) 
Mervi Nurminen os. Uudenmaankatu 63 A 2 05830 Hyvinkää 3 

puh. toim. 285 454 Järvenpää, kot. 914-19 208 

Jaosto V (hammastyöntekljät) 
Timo Linnavuori, os. Virsulle 6 I 118 01360 Vantaa 36 

puh. toim. 664393 kot. 8748610 

Aiheesta? 
Hammasteknikkolehden toimituskunnassa tapahtui vuosi

kokouksen valintojen mukaisia muutoksia. Lehden tämän 
vuoden ensimmäinen numero ilmestyi samanlaisena kuin 
aikaisemmin. Sanottavaa ja ainakaan nopeaa muutosta ei tu
le tapahtumaan. Ammattijulkaisun omaksuma asiallinen linja 
pyritään säilyttämään, mutta näinkin pienen ja silti hajanaisen 
ammattiryhmän luulisi käyttävän lehteään myös tiedottami
seen. Lehden välityksellä leviää tieto helposti eri puolilla Suo
mea tapahtuneiden kokousten sekä illanistujaisten avartavista 
keskusteluista ja monasti koko ammattikuntaa kiinnostavien 
asioiden erilaisista ratkaisutavoista. 

Ensimmäinen Hammasteknikkolehden tiedotusluonteen li
säämisen suuntainen toteutus on hammastarvikeiiikkeille, 
mutta miksei myös muille, teknikoille sopivia tuotteita tar
joaville yrityksille avoin ns. 'tuotetietoa" niminen palsta. Tällä 
palstalla he saavat kertoa puolen sivun pituisella artikkelilla 
tuotteistaan. Kuvat ovat toivottuja, mutta ne sisältyvät myös 
tuohon puoleen sivuun ja laatoista syntyvät kustannukset 
tulee artikkelinkirjoittajan itse maksaa. Toinen hieman pidem
män tähtäyksen muutos on toiveemme saada lehtemme offset-
painatukseen. Offsetmenetelmällä pystyisimme paremmin 
palvelemaan ilmoittajiamme ja samalla se helpottaisi myös 
lehden toimittamista. Tässä yhteydessä lienee harkittava 
myös lehden kokoa. 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto on 52 vuotta vanha ja 
luulisi noiden vuosien kasvattaneen jäsenistöön yhtenäisyyttä, 
mikä kuvastuisi kiinnostuksena liitossa käsiteltäviin koko am
mattikuntaa koskeviin asioihin. Kuitenkin välillä tuntuu siltä 
kuin kukin jaos vetäisi suuntaansa ajatellen vain omaa etuaan. 
Palkoista neuvottelu on hyvin normaalia nyky-yhteiskunnassa 
ja sen tulisi sujua lailliset neuvotteluoikeudet omaavien osa
puolten kesken tavalla mikä johtaa sopimukseen. Pian on 
myös palkansaajapuolella viralliset oikeudet neuvotella omista 
asioistaan, joten ei pitäisi olla enää esteitä tuloksellisille palk
kaneuvotteluille. Paljon pahemmat seuraukset Hammastek-
nikkoliitolle on luultavasti tuolla yhä pienempiin ryhmiin jakau
tumisella. On erikoishammasteknikkoa, hammasteknikkomes-
taria, ylemmän ammattitutkinnon suorittanutta, laboratorion 
omistajaa, ja jokaisella ryhmällä omat intressinsä. Näiden ryh
mien istuttaminen saman pöydän ääreen on ensiarvoisen tär
keää, kun käsitellään lausunnoilla olevia lakiuudistuksia. Pe
rin vaaralliseksi voisi luonnehtia tilannetta, missä vain yksi 
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näistä ryhmistä antaisi lausunnon Hammasteknikkoliiton ni
missä. 

Tällä hetkellä tuntuu siitä kuin Valtion Hammasteknikko-
koulu olisi ainut "ryhmä" mikä takaa jatkuvuutta ammattikun
nallemme. Koulun tämänhetkiset tilat ovat varsinkin keskital
vella niin surkeat, että niistä on tarkoitus päästä pois mahdol
lisimman pian. Koulun "piirustusosastolta,, on lähtenyt lähem
mäs kymmenen ratkaisumallia erilaisiin vuokrattavaksi tarjot
tuihin vaihtoehtoihin, mutta vuokraussopimusta ei ole vielä 
syntynyt. Toive uusista tiloista viivästyttää ensimmäisen ker
roksen, tulevan 2. luokan kunnostuksen aloittamista. Kalusteet 
sinne on tilattu, sillä nehän sopivat myös uusiin tiloihin. 

On tietysti ratkaisevaa mistä uudet tilat saadaan koululle 
vuokrattua. Mutta suunnitelmiin kuuluvat huoneratkaisut kou
lun oppilaille, erikoishammasteknikkokurssille, laboranttikou-
lutukselle kuin myös pysyvät tilat hammasteknikkojen jatko
koulutukseen. Tällaisesta yhteisen katon alla tapahtuvasta 
opetuksesta on olemassa jo koulun johtokunnan päätös. 

Tämä lakiin perustuva, ammattikasvatushallituksen valvoma 
ammattiopetus jatkokoulutusmahdollisuuksineen takaa am
mattikunnan jatkuvuuden ja ehkäpä siellä vähitellen syntyy 
nyt puuttuvaa yhteishenkeä, mikä pelastaa HTL:n hajaan
nukselta tai synnyttää tilaile toimivan katto-organisaation 
(keskusorganisaation). E. N i e m e n m a a 

V I T A K B 9 3 
voidaan polymeroida 6 ilmakehän paineessa: 93° G vedessä 
—115° G glyseriinissä —120° C vesihöyryssä ja myös 
ilman painetta keittämällä kyvetissä. 

VITA K + B 93 kruunu- ja siltamateriaaii on helppo kiilioittaa 
ja nopea muotoilla joko vapaasti tai kyvettiin täppäämäilä. 
Sen huippuominaisuuksia ovat suuri taivtutuslujuus, opti
maalinen kovuus ja värien varma säilyminen suussa. 

Täydellinen lajitelma käsittää työstöä varten apuvälineet, 
jauheet ja erikoisnesteet — 1.720,— 

Y K S I N M Y Y N T I : 

V E I K K O A U E R 
PUH. 174 213 — VUORIK. 22 A — HELSINKI 10 
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Hammaslääkärijärjestöjen 
järjestämät kurssit 
hammasteknikoille syksyllä 1977 

Kurssi-Ilmoittautumiset on tetitävä 
suoraan os. Suomen Hammaslääkäri
seuran Koulutustoimikunta, Akavatalo, 
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI 
52, puh. vaihde 90-14 14 22/Koulutus. 

Viimeinen Ilmoittautumispäivä kurs
seille on 31. 8. ellei ohjelmassa toisin 
mainita. Pääsystä kursseille tiedote
taan kirjeitse ilmoittautumisajan päätyt
tyä. Tässä yhteydessä lähetetään myös 
pankklsiirtokaavake maksun suoritta
mista varten. 

Peruutusten tulee olla Koulutustoimi
kunnalla 1 kk ennen kurssin alkua, sil
lä myöhemmin saapuneista peruutuksis
ta perii Koulutustoimikunta 100 mk toi
mistokulujen peittämiseksi. 

Suomen Hammaslääkäriseuran 
Koulutustoimikunta 

I R R O I T E T T A V I E N 
O I K O M I S K O J E I D E N V A L M I S T U S 

Kurssinpitäjät: Dos. Sinikka Myllär-
niemi, Helsinki; Hammasteknikko Erkki 
Lehmusvuori, Helsinki; Hammasteknik-
komestari Aarno Salmelainen, Helsinki. 

Aika: la 3. 9. klo 9.30—12.30 ja 13.30 
—15.30 (5 tuntia). 

Paikka: Heslingin yliopiston ham
maslääketieteen latios, Fabianink. 24, 
Helsinki. 

Luonne: Luento- ja työkurssi ham
maslääkäreille ja hammasteknikoille. 

Osanottajamäärä: Rajoitettu. 
Maksu: 230,—. 
Viimeinen ilm.pv. 1. 8. 
Tavoite: Kurssin tavoitteena on opet

taa tavallisimpien irroltettavien oikomis-
kojeiden valmistusta. 

K U L T A S E O K S E T P R O T E T I I K A S S A 
Kurssinpitäjät: Hammasteknikkomes-

tari Lars Nordberg, Helsinki; HLL Jou
ko Tuomaala, Helsinki; HLT Antti Yli-
Urpo, Turku. 

Aika: La 3. 12. klo 10.00—13.00 ja 
14.00—17.00 (6 tuntia). 

Paikka: Rantasipi Hyvinkää, Hyvinkää. 
Luonne: Luentokurssi hammaslääkä

reille ja hammasteknikoille. 
Osanottajamäärä: 50. 
Maksu 180,—. 
Tarkoitus: Kurssi on tarkoitettu ham

maslääkäreille ja hammasteknikoille 
le materiaalitietouden syventämiseksi. 
Kurssin aikana käydään läpi protetll-
kassa käytetyt kultaseokset, 
— laatuvaatimukset 
— saatavana olevat kultaseokset 
— oikean kultavalinnan perusteet 
— oikeat laboratoriomenetelmät 
— kullan korvikemetalllt 
— hammaslaboratorion ja hammas

lääkärin vastuukysymykset 
sekä myöskin metallikeramiikasta 
— erikoismateriaalit 
— tekniset vaatimukset 
— tekninen toteutus 
luentojen ja keskustelujen muodossa. 

Y H D I S T E L M X P R O T E E S I T 
Hoidon käytännön toteutus työval-

heittain 
Kurssinpitäjät: Apul.prot. Hannu S. 

Siirilä, Helsinki, Hammasteknikko Matti 
Närö, Helsinki. 

Aika: La 28. 1. 78 klo 9.15—12.00 ja 
13.00—16.00 (6 tuntia.) 

Paikka: AKavatalo, Rautatieläisen
katu 6, Helsinki. 

Luonne: Luento- ja kuvademonstraa-
tiokurssi, joka on tarkoitettu yhteisesti 
hammaslääkäreille ja hammasteknikoil
le (laboratorioteknikoille). 

Osanottajamäärä: 40. 
Maksu: 200,—. 
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Kursslohjelma: Jäljempänä mainitut 
aiheet käsitellään siten, että hammas
lääkärin ja hammasteknikon osuudet 
kussakin työvaiheessa esitetään peräk
käin. 
Kiinnikevalinnan perusteet 
— tehdasvalmisteiset kiinnikkeet 
— laboratoriovaimisteiset kiinnikkeet 
Suunnittelu 
Hionnat ja jäljennökset 
Kruunun valmistus ja kiinnikkeiden si
joittelu 
Sovitukset ja kontrollit suussa 
Rungon valu, sovitus ja juotokset 
Irroituskeinot 
Korjaukset 
Ylläpitohoito 

ALGINAATTISTANDARDI 
ISO 1563 

Kaikki ISO-standardit asettavat ham-
paanhoidolllsllle materiaaleille sekä 
muodollisia vaatimuksia että laatuvaa
timuksia. Muodolliset vaatimukset kos
kevat pakkausta, käyttöohjetta, merkin
töjä jne. Merkinnöistä tulee ilmetä val
mistuspäivä ja tuotenumero. Turvalli
suussyistä käyttöohjeessa tai erillisellä 
liuskalla pitää olla takuu siltä, ettei 
tuote ole vaarallista siinäkään tapauk
sessa, että potilas sattuisi nielemään 
10 ml alginaattimassaa. 

Alginaattijäljennösalneet luokitellaan 
kahteen ryhmään: nopeasti kovettuvaan 
I- tyyppiin sekä normaalisti kovettuvaan 
II- tyyppiin. 

Useimmista alginaattljäljennöksistä 
valmistetaan kipsimalli. Siksi eräs tär
keä testattava ominaisuus on aineen 
jäljentyvyys kipsiin. Sitä varten otetaan 
jäljennös levystä, jossa on eri levyisiä 
uria. Valmistetaan kipsimalli. Kuvassa 1 

nähdään eräs tällainen erittäin tarkoin 
jäljentynyt kipsipinta. Vaatimuksena on, 
että 0,075 mm leveä ura jäljentyy ko
konaan (kuvassa 1 viides ura oikealta). 

Kuva 1. 
Testi yksityiskohtien jäljentyvyydestä. 
Nuolet osoittavat vähimmäisvaatimuk

sen rajan (0,075 mm leveä ura). 

Työskentelyaika (vvorking time) on 
aika, joka on käytettävissä aineen se
koittamisen alkamisesta sen kovettumi
sen alkuun asti. Jäljennöksen on siis ol
tava suussa paikoillaan ennen kuin 
työskentyaika on kulunut umpeen. Ai
ka testataan painamalla neula määrä
tyllä voimalla massan läpi tietyn ajan 
kuluttua. Mikäli neula tunkeutuu mas
san läpi ilmoitetulla hetkellä, on työs
kentelyaika riittävän pitkä, l-tyypin algi-
naateilla työskentelyajan pitää olla 1 
min. 15 sek. tai pitempi ja ll-tyypillä vä
hintään 2 min. 

Kovettumisaika (setting time) osoit
taa, kuinka pitkän ajan kuluttua algi
naatti on kovettunut sellaiseksi, että 
jäljennös voidaan ottaa suusta pois. 
Tämä testataan koskettamalla alginaa-
tln pintaa akryylisauvalla. Vastasekoitet-
tu massa tarttuu sauvaan, (vasemman 
puoleinen kuva 2), mutta kovettunut 
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Kuva 2. 
Kovettumisajan määrittäminen. 

massa ei tartu (oikeanpuoleinen kuva 
2). Koe toistetaan 10 sek. välein, l-tyy
pin alginaatin kovettumisaika on 1—2 
min. ja ll-tyypin 2—2 1/2 min. 

Elastiset ominaisuudet ovat tärkeitä 
jäljennösaineissa. Alginaateista testa
taan pysyvä muodonmuutos ja kovuus. 
Kokeet tehdään sylinterin muotoisella 
koekappaleella, jonka korkeus on 19 
mm ja halkaisija 12,7 mm. 

Pysyvällä muodonmuutoksella tarkoi
tetaan sitä, kuinka paljon materiaali 
muuttaa muotoaan, kun sitä rasitetaan 
mekaanisesti (esim. kun jäljennös pois
tetaan suusta). Mittaus tapahtuu pu
ristamalla koekappaletta kokoon 10 % 
pituussuunnassa määrätyn ajan, jonka 
jälkeen kappale päästetään vapaaksi 
puristuksesta. Kokoonpainuminen mi
tataan ja ilmoitetaan %:na alkuperäi
sestä pituudesta (A) ja sen tulee olla 
.vähemmän kuin 2,5 °/o (kuva 4). 

On tärkeää tuntea materiaalin jäyk
kyys (strain in compression), koska 
jäykkää ainetta olevaa jäljennöstä on 
vaikea poistaa allemeneviitä alueilta, 

Kuva 3. 
Koekappaleen valmistus elastisten omi
naisuuksien ja puristuslujuuden mit

tausta varten. 
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mutta liian pehmeä materiaali muuttaa 
muotoaan kipsimallia valmistettaessa. 
Jäykkyysmittaukset tehdään kuormitta
malla koekappaletta tietyllä painolla 
(kuva 5) ja mittaamalla kappaleen pi
tuus (B). Sitten painoa lisätään asteit
tain 10-kertaiseksi ja mitataan kappa
leen uusi pituus (C). Ensimmäisen ja 
jälkimmäisen mittauksen ero ilmoite
taan °/o:na kappaleen alkuperäisestä 
pituudesta (A), ja sen tulee olla 10—20 

Puristuslujuus mitataan samanlaisel
la koekappaleella kuin kuvassa 3 on 
esitetty. Tätä kuormitetaan pituussuun
nassa tasaisesti kasvavalla voimalla 
kunnes koekappale murtuu. Materiaalin 
on kestettävä vähintään 3,5 kp/cm^ (ku
va 6). 

Myös säilyvyyttä varastoituna (dete-
rioration) tutkitaan mittaamalla puristus-
lujuutta. Tuotetta säilytetään alkuperäis-
pakkauksessa 1 viikko 60°C lämmössä 
suhteellisen kosteuden ollessa 100 °/o. 
Koekappaleet valmistetaan, ja puristus-
lujuuden tulee olla vähintään 2,6 kp/ 
cmL Näin testataan sekä pakkauksen 
laatua että itse materiaalin säilyvyyttä. 

PYSYVÄ MUODONMUUTOS 

puristetaan 
kokoon 
10°/o vapautetaan 

Kuva 4. 
Pysyvän muodonmuutoksen mittaus 

JÄYKKYYS 

0,1 kp/mm' 1 kp/mm' 

1 
A 

1 
1 
A 

1 1 i l / 
(Kuva 5. 

Jäykkyyden mittaus 

Kuva 6. 
Puristuslujuuden mittaus 
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ALGINAATTIJÄLJENNÖSAINEIDEN 
TESTAUS INTERNATIONAL ORGANI-
ZATION FOR STANDARDIZATION 
1563:n (ISO R 1563) SUOSITUKSEN 
MUKAISESTI 

Allaoleva lista käsittää alginaattijäl-
jennösaineet, jotka NIOM on testannut 

tuottajien ja jakelijoiden välisen sopi
muksen mukaisesti. 

Tämä luettelo korvaa kesäkuussa 
1976 ilmestyneen luettelo no. 9:n. 
LUETTELO NO. 12 — joulukuu 1976. 
Alginaattijäljennösalneet, jotka täyttävät 
ISO R 1563:n (Ist Edition June 1970) 
vaatimukset. 

Tuotenimi Tuottaja/Jakelija 

Kettebach GmbH & Co. KG 
Svedia Dental-lndustri AB 
Keur & Sneltjes Dental Mfg. Co. 

Coe Laboratories Inc. 
L. D. Caulk Co. Div. of Dentsply Int. 
Kerr Manufacturing Co. 

Wright Dental Group 

AKA 
Algiflex Super 
CA37 "fast pink" 
CA37 "superior pink" 
Coe Alginate 
Jeltrate 
Kerr Alginate Fast-Set 
Kerr Alginate Normal-Set 
New Kromopan 
Ortho-jel 
Orthalgenat 
Palgat 
Palginex '75'Type I 
Palginex '75' Type II 
Pharmalgat 
Plastodent 
SR-lvopal 
S. S. White, Alginate Impression 

Compound 
Xantalgin Type I 
Xantalgin Type II 
ZeIgan De Trey AG 

NIOM, Nordisk institutt for odontologisk materialprov, Forskningsv. 1, Oslo 3. 
Käännös .TandtekrijHsr g(7J,. 

Dentaurum 
Espe GmbH. 
International Dental Products Inc. 

Scania Dental AB 
Plastodent Inc. 
Ivoclar AG 

S. S. White Ltd. 
Bayer AG Dental 

"HAMMASTEKNIKKO"-lehden 

seuraava numero Ilmestyy syys
kuun puolessa välissä. Tähän 
numeroon aiottu aineisto pitää 
Olia toimituksella elokuun 20 
p:ään mennessä. 

T o i m i t u s 

rajoissa, mutta siitä on hyötyä voita 
sa vakioida olosuhteet ja tiedettäe 
kultaseoksen valukutistuman suur 

p- tarkasti, 
en 
itä Valettaessa kultalaatuja, joiden p 
ipi le poltetaan posliinikuori tai fas 
isi/ asetetaan valumassoille erikoisia v£ 
ilu- muksia, koska tällaisten kuitaseos 
ien sulamispiste on tavallista korkeamr 
Ve- la ja valu tapahtuu n. 900 asteessa. " 
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HAMMASPROTETIIKASSA 
KÄYTETTÄVIEN KUl.TA-
SEOSTEN VALUKUTISTUMAT 
JA NIIDEN KOMPENSOIMINEN 

HLK Harri Parikka, 
HLT Antti Yli-Urpo 

Valmistettaessa osa- tai kokokruunu-
ja valamalla ne kulatseoksista joudu
taan aina huomioimaan seoksen jäh
mettymisen ja jäähtymisen yhteydessä 
tapahtuva kut istuminen. Jähmettymis-
ja jäähtymiskut istuminen on normaai i -
i lmiö useimmil le metal lei l le ja metai i i -
seoksi i le. Vaiukut istumaan vaikuttaa 
metal l iseoksen ominaisuudet ja jäähty-
miskut istuma on lisäksi suoraan ver
rannol l inen lähpöti lan pienenemiseen. 

Puhtaan kullan vaiusupistuma on 
noin 1.67 "/oia. Hammasprotet i ikassa 
käytettyjen kuitaseosten valukut istuma 
vaihtelee 1.37 % : n ja 1.56 7o:n väli l lä. 
Valukut istuma on saatu pienenemään 
l isäämällä seoksi in kuparia, plat inaa 
ja pal ladiumia. Seoksiin lisätty hopea 
lisää vaiukut istumaa. Käytettäessä nor
maaleja hammasprotet i ikassa käytetty
jä valumenetelmiä ilman valukut istu-
man kompensoint ia ja kui taseoksia 
saadaan kut istuman suuruudeksi kui
tenkin keskimäärin 1.25 ( + 0.1) % : a . 
Todel l inen valukut istuma on siis pie
nempi kuin pelkkä seoksen suoravi ivai
nen jäähtymiskut istuma sulamispistees
tä huoneenlämpöiseksi . Ero johtuu su
lan valumetal l in tart tumisesta kiinni va-
lukyvetin vaiuonkaion reunoihin, jo l lo in 
metall in valukut istuminen estyy hie
man. Sulan metal l in täytettyä valuonte-
lon se aikaa ensin jähmettyä valuonte-
lon seini l tä, koska valukyvetin lämpöt i 
la on alhaisempi kuin sulan metal l in. 
Tämän aikujäähtymisen aikana synty
nyt ohut metal l ikerros on heikko ja se 

pysyy valuontelon seinissä ki inni kun
nes muu osa metal l ia on jäähtynyt sen 
verran, että sen supivoima irrottaa me
tal l in valumassasta. Tämän jä lkeen me
talli jäähtyy ja kutistuu irrallaan ja ri ip
pumatta valukyvetistä varsinkin, kun 
vaiukyvett i upotetaan veteen sen ol les
sa vielä huomattavan kuuma. Vedessä 
valumassa hajoaa ja valettu metal l i -
kappale jäähtyy nopeasti vapaana ve
dessä. 

Sulan kul taseoksen tar t tuminen valu
muotin reunoihin on sitä vo imakkaam
paa mitä suurempi on valetun kappa
leen pinta-ala suhteessa sen massaan. 
Ohuel la levymäisellä valukappaleel la 
on pienempi valukut istuma kuin sa-
manpainoisel la pal lol la. Valun ki innitty
mistä valuontelon seiniin lisää myös 
valukappaleen monimuotoisuus, täl löin 
on kyse kut istuman mekaanisesta es
tymisestä. Täysin tarkkaa prosentt i lu
kua kuitaseosten vaiukut istumal le ei 
vo ida näin ol len antaa, koska tulokset 
ri ippuvat valujen muodosta ja koosta 
käytetyistä valuiämpöt i lo ista ja kul ta-
seoksien ominaisuuksista. 

Kuitavalujen kut istuma on niin suuri , 
että ellei sitä oteta huomioon ja pyri tä 
kompensoimaan, ei valmistet tuja osa-
tai kokokruunuja saada sopimaan tar
kasti paikoi l leen, koska yksinkertaiset 
vaiupaikat jäävät irti kaviteetin reunois
ta ja satulapaikat ja kruunut liian pie
ninä eivät mahdu hiotun hampaan pääl
le. On pyritty kehit tämään eri laisia kei
noja tyydyttävän tuloksen aikaansaami
seksi. Yleisin ja käytetyin keino on va
lumassan kovettumisen yhteydessä ta
pahtuvan laajenemisen hyväksi käyttä
minen ja valukyvetin lämmit täminen 
ennen varsinaista valua, jo l lo in se laa
jenemisel laan kompensoi kul lan valuku-
t istumista. 



16 

Nykyisin käytössä olevista valumas
soista yleis impiä ovat kvartsia, kr lsto-
bali i t t ia ja teldymii t t iä sisältävät aineet, 
joissa on kipsiä sideaineena. Käytetyt 
valumassat laajenevat kovettuessaan 
noin 0.1—0.5 °/o:a r i ippuen valumassan 
koostumuksesta. Kovettumislaajenemi-
nen kasvaa valumassassa olevan pul
verin suhteell isen osuuden kasvaessa, 
koska täl löin seoksessa olevan kipsin 
osuus kasvaa. Kipsi aiheuttaa massan 
kovettumisen yhteydessä lämpöener
gian kehit tymistä, jo l lo in valumassa laa
jenee ja sen sisällä oleva vahasta tehty 
valumain. Vahamall in tasainen laajene
minen edel lyt tää sen asettamista vaiu-
kyvetti ln ni in, ettei kyvetin reunat estä 
sitä laajenemasta; valukyvetit on val
mistettu yleensä teräksestä tai kuparis
ta, ja ni iden lämpölaajenemiskertoimet 
ovat p ienempiä kuin valumassan. Va
lumassa laajenee näin ollen vapaasti 
eniten renkaan vapaiden päiden suun
taisesti, jo ten valumain on edul l is inta 
asettaa 45 asteen kulmaan vaiukyvett iä 
ja valukanavaa vastaan. Täl löin laaje
neminen on mahdol l is imman tasaista 
»KihuiiTallissa. Tässä asennossa on su
lan kullan pääsy valuonteioon helpoin
ta. 

Valukyvetteinä käytetyt syl interit e i
vät siis laajene samassa suhteessa kuin 
valumassat. Valumassojen laajenemi
sen mahdol l istamiseksi myös poiki t tais-
suunnassa valukyvetit vuorataan sisä
puolelta asbest ikerroksel la, mikä kos
tutetaan vedel lä ennen valumassan se
koit tamista. Näin muodostuu peräänan-
tava kerros kyvetin sisälle ja valumas-

OLETKO MUISTANUT MAK
SAA HAMMASTEKNIKKOLff-
TON JA AVUSTUSKASSAN 
JÄSENMAKSUT 

sa pääsee laajenemaan mahdol l is im
man tasaisesti. Vuorattaessa vaiukyvett i 
yhdel lä asbest ikerroksel la saavutetaan 
noin 0.7 % : n kovettumislaajentuma poi-
kit taissuunnassa, mutta kaksinkertainen 
asbest ikerros mahdol l istaa noin 0.95 
% : n kovettumisiaajentuman. Ero johtuu 
toisaalta kasvaneesta peräänantavuu-
desta ja toisaalta, koska paksusta as-
best ikerroksesta imeytyy vettä valumas
saan sen kovettuessa aiheuttaen nk. 
semihygroskooppisen laajentumisen. 
Asbest ikerroksen paksuus ei saisi ku i 
tenkaan yl i t tää yhtä mil l imetr iä. 

Asbest ikerroksesta huol imatta pyrkii 
valumassa aina laajenemaan enemmän 
valukyvetin vapaiden päiden suuntai
sesti kuin kyvetin reunoja kohti . Sen 
tähden asbestia ei uloteta aivan valuky
vetin päiden tasalle, vaan kyvettiä jäte
tään paljaaksi noin kolme mil l imetr iä, 
jo l lo in valumassa pääsee tart tumaan 
renkaaseen ki inni, ja pi tki t täissuuntai
nen laajeneminen estyy hieman. Tällä 
tavalla saadaan poiki t tais- ja pitki t täis
suuntainen valumassan laajeneminen 
mahdol l is imman samansuuruiseksi va-
lukyvetissä. 

Valukyvett inä on mahdol l ista käyttää 
myös kumista valmistet tuja kyvettejä, 
jo l lo in valumassa pääsee laajenemaan 
vapaasti myös poiki t taissuunnassa. Ku
miset valukyvetit eivät ole kui tenkaan 
saavuttaneet suosiota tekni l l is issä la
borator ioissa. 

Valumassan normaal i kovettumislaa-
jentuminen ei yksin riitä kompensoi 
maan kuitaseosten valukut istumista, 
vaan lisäksi käytetään valumassan kos
teutta imevää kovettumislaajentumista 
eli hygroskooppista laajentumista ja va-
lulämpöti lan aiheuttamaa laajentumista 
eli termistä laajentumista hyväksi. 

Biocron-akrylihammas on 
uudella tavalla kerrostettu. 

Denttinlja kärkimassa 
limittyvät sormimaisesti 

toisiinsa ja tästä johtuu 
eloisa värileikki 

proteettisesti tärkeällä, 
näkyvällä kärkialueella. 

Luonnollisuutta on vielä 
väreillä sävytetty: Biocron- ^ 

akrylihampaat ovat tunnetun • 
Biodent väriasteikon mukaisia. 

Esteettisyydeltään, 
malleiltaan, rakenteeltaan ja 

materiaaliltaan on Biocron 
korkea - arvoinen jäsen 

ajanmukaisessa Biodent 
ohjelmassa korvattaessa 

omia hampaita. 

Luonnonmukaisten 
hampaitten elävyyttä 

Biocron 
Akryli-etuhammas Biodent ohjelmaan 

m OENTALOEPOT 
Ete läranta 2 Hels ink i 13 puhel i r 
S a r o d e n t Oy Turussa j a Por issa 

DelreyGeseiischaftmbH 
Wiesbaden ^J-A E te läranta 2 Hels ink i 13 puhel in 12 601 
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Valumassan hygroskooppinen laajen
tuminen aikaansaadaan upottamal la va
iukyvetti 38 asteiseen veteen seitsemän 
minuutin kuluttua sekoit tamisen aloi t ta
misesta. Kovettuminen tapahtuu täl iöin 
veden sisäliä. Valumassan aineiden 
reagoidessa keskenään niiden seassa 
oleva vesi kuluu reaktion suori t tamiseen 
ja vesi ei voi estää enää niin kuin 
alussa, kiteitä s i toutumasta toisi insa. 
Kyvetin ol lessa upotettuna veteen pää
see vesi vapaasti kulkeutumaan kitei
den väliin ja estää ni iden si toutumisen 
pintajännityksensä avulla. Koska kiteet 
eivät ki innity toisi insa kiinni, ni iden ko
ko kasvaa ja aiheuttaa valumassassa 
laajenemispyrkimyksen. Valumassassa 
olevat kvartsikiteet ohentavat massaa, 
jo l lo in vesi pääsee kulkeutumaan hy
vin massan keskiosi in. Mitä enemmän 
kvartsikiteitä on ja mitä p ienempiä ne 
ovat, sitä suurempi on syntynyt laajen
tuma. 

Hygroskooppiseen laajentumaan vai
kuttaa alkuperäinen vesi/pulveri suhde 
siten, että mitä enemmän pulveria va
lumassassa on sitä suurempi on laajen
tuma. Vesi/pulveri suhdetta voidaan pie
nentää vain tiettyyn rajaan asti, minkä 
jä lkeen sil lä ei ole laajentumiseen vai
kutusta, mutta suhteen liian suuri pie
nentäminen heikentää muuten valun 
ominaisuuksia. Valumassan hygros
kooppista laajentumaa pienentää se-
koitusajan lyhentäminen sekä valumas
san seisottaminen ennen valua pitkään 
sekoituskupissa. Samoin mahdol l inen 
laajentuma saadaan aikaan upottamal
la vaiukyvetti veteen jo ennen valumas
san alkukovettumista, vettä on ri i ttä
västi koko ajan estämässä kiteitä tart
tumasta toisi insa ki inni. Vaiukyvetti pi
detään upotettuna veteen viisi minuut
tia, jo l lo in saadaan syntymään suurin 
laajentuminen. Pi tempiaikainen vedes-

säpito pienentää laajentumista. Tämän 
jä lkeen annetaan valumassan kovettua 
6 0 — 9 0 minuutt ia, minkä jä lkeen se lai
tetaan uuni in. Uunin annetaan lämme
tä hitaasti 425—482 asteiseksi tai vaiu
kyvetti laitetaan suoraan lämmitettyyn 
uuni in. Yleisin käytössä oleva lämpö
tila on 482 astetta, mutta eräät valu
massat antavat parhaan tuloksen käy
tettäessä 565:n ja 593:n asteen väli l lä 
olevia lämpöt i lo ja. Vaiukyvetti poiste
taan uunista 6 0 — 9 0 minuutin kuluttua, 
jo l lo in suori tetaan valu käyttäen nor
maaleja menettelytapoja. 

Toinen erit täin pal jon käytetty keino 
kompensoida kuitaseosten vaiukut istu
maa on käyttää hyväksi valumassan 
termistä laajenemista. Täl löin noin 60 
minuutt ia huoneenlämmössä kovettu
nut valumassa kuumennetaan uunissa 
hitaasti 600—700 asteiseksi. Valumas
sojen sideaineena käytetty kipsi kutis
tuu kovettuessaan ja lämmitettäessä si
tä. Jotta valumassa saadaan laajentu
maan si ihen on lisättävä kvartsia, kris-
tobal i i t t ia tai t r idymii t t iä. Lisättäessä 
kipsivalumassaan kvartsia 45 7o:a koko 
määrästä on supistuma vielä 500—700 
asteessa 0.65—0.71 7o :a . Kvartsia täy
tyy lisätä 75 7o, jot ta saavutettaisi in 0.8 
— 0 . 9 % : n terminen laajentuma 700 
asteessa, 500 asteessa on laajentuma 
vasta 0.3 7o:a, si l lä kvartsi saavuttaa 
suur imman laajentuman noin 600 as
teessa. Kvartsi ei estä kipsiä kutistu
masta kovettumisen aikana vaan sen 
on kompensoi tava kipsin kut istuma. 

Valumassaan lisätty kvartsi voidaan 
korvata kokonaan kristobali i t i i la, jo l 
loin terminen laajentuminen on noin 
1.2—1.3 % : a , kun kr istobaal i i t t ia on ko
ko määrästä 75 7o :a . Kristobal i i t t ia si
sältävät valumassat laajenevat enem
män kuin kvartsia sisältävät jo aihai-
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simmissa lämpöt i lo issa, si l lä 400 as
teessa on terminen laajentuma jo noin 
1.2 °/o. Kr istobal i i t t imassa saavuttaa 
suur imman mahdol l isen laajentumisen 
700 asteessa, mikä on edul l ista, koska 
sitä korkeimmissa lämpöt i lo issa valu
massassa oleva kalsiumsulfaatt i reagoi 
hi i len kanssa muodostaen kaasuja, mit
kä aiheuttavat valun pinnal le epätasai
suuksia. Samaten yli 700 asteessa kui-
taseos reagoi valumassan kanssa, jo l 
loin valun pinnal le muodostuu epä
puhtauksia, mitkä aiheuttavat valun 
epäonnistumisen. 

Uunin lämpöti lan nostaminen no
peasti 700 asteeseen pienentää lämpö
laajenemista erikoisesti kvartsi valu
massoil la. On todettu, että nostettaessa 
uunin lämpöt i la 700 asteeseen kolmes
sa tunnissa, on saavutettu 1.15 °/o:n 
laajentuma, mutta käytettäessä lämpö
ti lan nostamiseen aikaa yhdeksän mi
nuutt ia on laajentuma vain 0.89 % ; a ; 
tulokset on saatu käytettäessä kvartsi-
valumassoja. Kristobali i t t i valumassoi l la 
ei vaikutus ole niin suuri. Liian nopea 
lämpöt i lan nosto aiheuttaa valun pin
taan epätasaisuuksia, koska valumas
sasta haihtuvan vesivirran nopeus on 
niin suuri , että se aiheuttaa halkeamia 
ja murtumia valumassaan. 

Tridymii t t i valumassoi l la on termi 
nen laajentuma noin 1.2 7o :a . Suur im
man mahdol l isen laajentumisen tr idy
miitt i saavuttaa noin 500 asteessa. 

Termisen laajentumisen suuruus ri ip
puu valumassoissa olevien ki inteiden 
aineiden määristä. Näin ollen mitä 
enemmän vettä on läsnä sitä pienempi 
on laajentuminen. Käytettäessä vesi / 
pulveri suhdetta 0.30 on erääl lä valu
massalla saavutettu suurin mahdol l inen 
terminen laajentuma 0.9—1.0 7o :a . Ve

si/pulveri suhteen kasvaessa 0.50:een 
on laajentuminen enää 0.5—0.6 °/o:a, 
mikä ei r i i tä kovettumisiaajentumisen 
kanssa yhdessäkään kompensoimaan 
kuitaseosten valukut istumista. 

Valumassassa oleva kvartsi kompen
soi kipsin supistumisen, mutta halut
taessa samalla säilyttää valumassan 
hyvät ominaisuudet mm. pintakovuus, ei 
kvartsia voida lisätä kovin pal jon, vaan 
osa sii tä korvataan pieni l lä määri l lä 
natr ium-, kal ium-, tai l i t iumklor idia. Nä
mä kloridit estävät kemiall isesti k ipsiä 
kut istumasta ja myös lisäävät valumas
san laajentumista i lman, että kvartsia 
tarvitsee ol la läsnä kovin pal joa. Boo-
r ihapoi la on samanlainen vaikutus kuin 
klor idei l la ja lisäksi se lisää kovettu
neen valumassan kovuutta. 

Kvartsin ja kr istobai i i t in seoksia on 
myös käytössä. Ne on todettu käyttö
kelpoisiksi , sil iä kr istobai i i t in sekaan 
sekoitetul la kvartsin määräl lä, ns. kont-
rol i ipuiverei l ia, voidaan vaihdel la ter
mistä laajentumista 0.75 °/o;n ja 1.3 
7o:n väli l lä. Kvartsin l isääminen valu
massaan pienentää laajentumista. Ko
keell isesti voidaan tehdä asteikko, mis
tä selviää, missä suhteissa vettä, kvart
si- ja kr istobal i i t t ipuiver ia sekoitetaan 
haluttaessa saavuttaa tietyn suuruinen 
supistumiskompensaat io. Tätä keinoa 
voidaan tietysti käyttää vain t ietyissä 
rajoissa, mutta siitä on hyötyä voitaes
sa vakioida olosuhteet ja t iedettäessä 
kul taseoksen valukut istuman suuruus 
tarkast i . 

Vaiettaessa kultalaatuja, jo iden pääl
le poltetaan posi i in ikuor i tai fasett i , 
asetetaan valumassoi l le er ikois ia vaati
muksia, koska täl laisten kuitaseosten 
sulamispiste on taval l ista korkeammal
la ja valu tapahtuu n. 900 asteessa. Täs-
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sä lämpötilassa eivät kipsipohjaiset va-
lulumassat enää käy, vaan käytetään 
fosfaattipohjaisia vaiumassajo kultava-
lujen valmistamisessa sekä metallin 
liittämisessä posliiniin, jolloin lämpö
tila nousee noin 1010 asteeseen. 

Valun jälkeen valumassa supistuu 
jäähtyessään, mutta sillä ei ole mer
kitystä valetulle kultakappaleelle, kos
ka kulta on jähmeätä jäähtyessään 700 
asteiseksi ja valumassan jäähtyessä ja 
samalla kutistuessa se ei pysty muut
tamaan kullan muotoa. 

Pyrittäessä kompensoimaan kullan 
valusupistumista on kokeiltu vahamal-
lin lämittämistä ennen sen upottamista 
valumassaan. Vahalla on suuri lämpö-
laajenemiskerroin, joten jo pienellä 
lämpötilan nousulla voidaan vahamal-
lin kokoa suurentaa. Tämä menetelmä 
ei ole käytännössä hyvä, koska vaha-
työn yhteydessä vahamalliin syntyy si
säisiä jännityksiä, mitkä lämmityksen 
yhteydessä purkautuvat ja aiheuttavat 
muodonmuutoksia vahamalliin etenkin 
teräviin reunoihin ja kulmiin. Vastaa
vasti vahamalli kutistuu paljon jääh
tyessään, mm. eräs vaha kutistuu 3.55 
%:a jäähtyessään 427 asteisesta 20 as
teiseksi. Vahamalli pyritään saamaan 
valumassaan tarkalleen saman kokoi
sena kuin, miksi valettava kultavalu ha
lutaan saada. 

Huolimatta monista mahdollisuuksista 
kompensoida valukutistumista saattaa 
valu tulla väärän kokoiseksi, koska mu
kana on aina inhimillisiä tekijöitä. Tä
män vuoksi tulisi kaikki työvaiheet suo
rittaa aina samalla tavalla ja mieluum
min valmistajan ohjeiden mukaan käyt
täen samoja sekoitussuhteita, valuläm-
pötiioja ja kultalaatuja, mitkä on todettu 
parhaiksi kussakin käyttötarkoituksessa. 

"TUOTETIETOA" 

Nyt on IVOCLAR kehittänyt täysin uu
den dentaalimuovin nimeltä ISOSIT. 
Sen salaisuutena on orgaaninen täyte
aine, joka on kovaa ristisidottua muo
via. Aineen väri on tässä täyteaineessa, 
mistä se ei poistu. Nämä seikat tar
koittavat, että saamme aikaan kiiltä
vän, kulutustakestävän, värinsäpitävän 
ja ennen kaikkea homogeenisen lop
putuloksen. 

Tältä pohjalta IVOCLAR lähtee liik
keelle ensiksi proteesihampallla, jotka 
ovat 500% kovempia kuin akryyli-ham
paat. Aloitamme takahampaista ja siir
rymme vähitellen etuhampaisiin. Koko 
tuotannon vaihtaminen tälle uudelle ai
neelle vie oman aikansa. Olemme ar
vioineet, että se vie noin kaksi vuotta: 
Tänä aikana hinta ei muutu materiaalin 
vaihdoksen johdosta. 

Toisena artikkelina ISOSIT:ista on 
kruunu- ja siltamateriaaii SR-ISOSIT-
PE. Voimme sanoa, että sen kulutus
kestävyys on kolminkertainen verrattu
na nykyisiin fasettimateriaaleihin: Työs
kentelymenetelmät ovat normaalit. Jau
he annostellaa mitalla kapseliin ja "nes
te" painetaan ruiskusta sekaan ("neste" 
ei ole monomeria ja on geeli-muodos
sa). Sekoitus suoritetaan high speed 
sekoittajalla esim. SILAMAT:illa. Muo
toilu tapahtuu spattelitekniikalla. Vaikka 
aine on hieman kalliimpaa hankkia kuin 
vanhat materiaalit, se säästää, koska 
ainetta voi kerran sekoitettuna käyttää 
kuukauden. Käytännössä tämä merkit
see, että ainetta menee hukkaan vain 
se osa, joka ylimuotoillaan. Satsien toi
mitus alkaa syksyllä -77. 

Kovettaminen tapahtuu vedessä 120 
°C:ssa ja 6 kp/cm' paineessa. 

IVOCLAR toivoo, että ISOSIT toisi 
ratkaisun pulmiin, joita nyt käytetyissä 
aineissa esiintyy ja samalla voisimme 
löytää sille uusia käyttöalueita. 

Hyvää kesää toivoo IVOCLAR/TS 

Reeplane 75 artikulaattori 
Alumiinirakenteisena erittäin | 
kevyt käsitellä. Varustettu myösi 
yläleuan ki innityspöydällä. \ 
Edullinen hankkia ja l 
helppo käyttää. 

Nopeasti 
irrotettava 
yläosa 

Kipsimallin 
irrotusmahdollisuus 

Irrotettava 
mallin 
kipsausalustE 

Säädettävä 
inkkisaalipöytä 

OENTALDEPOT 9 3 
Eteläranta 2 Helsinki 13 puhelin 12601 
Sarodent Oy Turussa ja Porissa 
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HAVAINTOJA 
Dusseldorfista 

Dental näyttely 30. 3—2. 4. 
1977 oli kahdeskymmenes Ver-
band der Deutchen Dental-ind-
rustien järjestämä. Näyttely pi
detään joka kolmantena vuotena 
Liittotasavallan suurissa messu
keskuksissa. 

Suomalaisilla hammasteknikoilla on 
ollut tapana käydä mantereella tutus
tumassa alan kehitykseen näillä valta
villa messuilla. En ole aivan varma, 
mutta oletan, että ensi kerran oli t i -
lauskonematka Munchenin näyttelyyn 
vuonna -56. 

Viime näyttelymatkan järjestelyt oli 
aloitettu jo pari vuotta sitten hotelliti-
lausten muodossa. Tämä oli välttämä
tön toimenpide sillä jo kuukausia sit
ten olivat Dusseidorfin ja lähitienoiden 
majoitustilat täyteen merkitty. Esim. 
ruotsalaiset teknikot asuivat Kölnissä 
asti, samoin monet messuilla tapaamis
tani maan alkuasukkaista. 

Tällä kertaa ei meillä ollut filausko-
netta, käytimme reittilentoja ja meno
matka olikin melko sujuva. Lähtö 31. 3. 
klo 7.10 Frankfurtin koneella jolla ma
kasimme reippaat pari tuntia auringos
sa jota ei oltu Stadissa nähtykään ai
koihin. Frankfurtissa vaihdoimme Luft
hansan suureen 300:seen, outo lintu 
meikäläisille, otti nuo 300 iikkaa leve
ään mahaansa ja nousi ilman vaikeuk
sia siivilleen, kohti näyttelykaupunkia. 
Odotusaikoja ei ollut lainkaan, hyvä 
kun ehdimme suunnistaa vaihtokoneen 
lähtösikaarille, matkasimme käytävillä 
monta kilometriä. 

Paluumatka sensijaan oli järjestely-
farssi, vaikka ei se enää lopussa oi
kein onnistunut hymyilyttämään muita 

kuin niitä joilla oli aihetta iloita tullin 
kustannuksella ylisuuren tuliliemiannok-
sen riskeeranneina. Teimme matkaa 
hotellin aulasta Seutulaan klo 13:sta 
klo 22,10. Kolmella sakun kentällä kul
jimme läpi magneettiporttien, matka-
laukkuläpivaiaisimien ja metaliinilmai-
sinkopeloinnit. Suora lento olisi vienyt 
vain pari runsasta tuntia. 

Tuossa ne negatiivit sitten olivatkin. 
Saksanmaalla oli kevään merkit nä

kyvissä, ruoho viheriöi ja krookukset 
kukkivat. Tulopäivänämme paistoi au
rinkokin. Hynnisen Gale kulki vesikeppi 
mukanaan ja vakuutti ettei sataisikaan 
kun kalu on matkassa. Toisin kävi, lo
pun aikaa oli sateella tosin taukoja
kin, mutta yllättävän paljon jaksoi tul
la vettä. Sateella ei ollut suurta vai
kutusta mielialoihimme. Olimmehan 
melkein aina katon alia ja iloisella mie
lellä. 

Olimme matkaa edeltäneinä päivinä 
tehneet "pitkää päivää' saadaksemme 
työt kuntoon ennen lähtöä. Tuntuikin 
kuin olisi päässyt hyvin ansaitulle lo
malle ponnistusten päätteeksi. 

Olisi vaan minunkin pitänyt tietää 
lomamatkan luonne, olinhan jo kahdek
satta kertaa osallistumassa "mittelöön". 
Olympialaisia varten tarvittavalla poh
jakunnolla olisi varmaan pärjännyt pa
remmin näissä sisähallikävelyissä. Kun 
kolmena päivänä siellä kävelee, seisos
kelee, tungeksii ja utelee, tuntuu tai
vaalliselta saada heittäytyä selälleen 
hotellin divaanilla. Eihän sinne oo ma
kaamaan lähdetty ja niin sitä hausko
jen reipashenkisten matkatovereitten 
myötä lähdetään iltaa viettämään hy
vän viinin ja ruoan pariin. Vaikka en 
jaksanutkaan nuorempien kolleegojeni 
tapaan odottaa tuolien nostamista pöy
dille jäi unen määrä hotellin vuoteessa 
enemmän toiveuneksi. 

Viimeisen illan jälkeisenä aamuna 
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tuntui kaikki oudon etäiseltä ja puhe
limme edelleen sopivasti sovellettua 
saksaa kämppäkaverini kanssa. Tosi 
suomalaisina päätimme piristyä hotel
lin saunassa, saunahan on ollut mo
nelle meikäläiselle elämän alkuympä-
ristö. Saunan hapettomuuskohan vai 
muut höyrystyvät aineet pakottivat mei-
käpojan ottamaan lukua pukuhuoneen 
penkillä. Alkoi tuo omakuva häipyä pei
listä vaikka piti partaa katkoa. 

Niin se näyttely. 
Se oli pinta-alaltaan 14.500 m^ eli 

suurin tähänastisista. Neljä NOVVEA-
halleista oli täynnä dental-tavaraa. Hal
lintorakennuksissa oli hammaslääkäri-
päivien tieteellistä ohjelmaa. 

Näyttely oli avarasti rakennettu ja 
lepokeitaita oli riittävästi. Luettelon 
mukaan oli näytteillepanjioita 425 kpl 
ja heillä 712 nimikoitua näytekohdetta. 
Edustivat 22 maata. 

Mielissämme kangasti toivo löytää jo
takin todella uutta ja ennen näkemä
töntä messualueelta. Uskon ettei sitä 
tässä näyttelyssä ollut, mutta selviä viit
teitä sensijaan tiedostaisin selvästi. Tä
mä on vain yksinajateltua, sillä "taval
lisesti uutuuksia löytävät tahot" eivät 
noteeranneet mitään erikoista. Viitteik
si jostakin uudesta ovat ainepuolella 
yhdistelmävuovit kr ja siltaprotetiik-
kaan ja valutekniset oivallukset kulta-
valun pidennetyllä sulatilalla, jona ai
kana metalli puristetaan muottiin. 

Lukuisia pieniä ja täysin motivoita
vissa olevia sovellutuksia löytyi näytte
lystä etsimättäkin. 

Hampaita oli esillä paljon, kaikkiaan 
19 akrylihammasvalmistajaa ja 11 pos-
liinihammastehdasta edusti sitä puol
ta. Akrylejä, vahoja kaikissa muodoissa. 
Poria, kiviä, veitsiä, pinsettejä ja pu
rukumia. 

Mielenkiintoisen hohkakivijauheen 
"velliautomaatin" näki jälleen taas käy

tössä, se oli esillä myös viime vuoden 
VViesbadenin teknikkonäyttelyssä. Laite 
seostaa ja annostelee jalan painalluk
sella sopivan annoksen "velliä" suo
raan kohteeseen. 

Työmallien sahausta varten oli esillä 
monia laitteita. Oli sirkkeleitä, vannesa
hoja ja edestakaista liikettä tekeviä te
riä. Kaikenkaikkiaan vehkeitä joilla tek
nikon sormet on vaarassa. Käyttökel
poisin mielestäni oli Schuier-Dentalin 
vehje Optima, jonka terä leikkasi kip
siä kuin kuuma veitsi voita. Esittäjä 
työnsi sormenkylkensä terää vastaan! 
Odotimme näkevämme kivuttoman am
putaation, mutta sormeen ei tullut jäl
keäkään, terä ei pyörikkään vaan tekee 
edestakaista liikettä ja puree vain ko
vaan kohteeseen. 

Pölynimulaitteita oli myös leegio ja 
lieneekin jo aika syventyä teknikkokun-
nan terveydenhuollon tähän osaan. Fir
mat Wasserman ja Reco näyttävät ole
van edelläkävijöitä tällä alueella. Re-
colla on onnistuneita ratkaisuja työpöy
dän suulakemuotoiluissa. Heidän kah
den kohteen imurissa on äänettömämpi 
kuin mihin on yleensä totuttu. Laittei
den suodattimet on vain muistettava 
määräajoin puhdistaa. 

Mallitappien pinnoittamiseksi tehtyjä 
kuparointi ja hopeointi laitteita oli vie
lä kehitelty. Nämä elekro-galvaaniseen 
menetelmään perustuvat laitteet ovat 
saaneet varteenotettavan kilpailijan. 
Ivoclar esitti Metallomat nimisen suih-
kusumuttimen joiia aikaansaadaan het
kessä pulveripöly joka on sidottu liuot-
timeen, jonka haihduttua jäljennöksen 
pintaan muodostuu kova kiiltävä hopea-
silaus. Jäljennös valetaan sitten muo-
vimassaan hammasosiltaan, tapitetaan 
ja sokkeli tehdään kipsistä. Laite on 
toimituskunnossa ensi heinäkuussa. 

Sähkölämmitteisiä veitsiä oli monella 
valmistajalla. Mutta bunsenlampputek-
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niikka on myös saanut ansaittua huo
miota. VVielandin valokennolla laukais
tavan "ison liekin" lamppuagregaatin 
lisäksi oli Renfertillä tukeva mekaani
nen laukaisin. Se toimii kun lampun ja
lustaan saranoitua levyä painetaan 
veistä pitävällä kämmensyrjällä. 

Nämä vehkeet säästävät kaasua ja Il
massa olevaa happea. 

Hammasteknisiä jyrsinkojeita oli run
saasti näytteillä. Ne ovat viimeaikoina 
tukevoituneet ja tehty värinättömiksi. 

Renfertillä oli näytteillä pätevä hlek-
kapuhallussysteemi posliinimuotoiluun. 
Sillä voidaan tehdä fissuurat ja tarkat 
juosteet. Laite koostuu kolmesta käsi
käyttöisestä kynänmallisesta suuttimes-
ta, joissa on säätö. Eri suuttimista saa
daan eri karkeutta olevaa hiekkaa, ku
luttavaa, vähemmän kuluttavaa ja kiil-
loittavaa. Hyvää jälkeä melko nopeasti. 
Lisäksi kojeen sisään on rakennettu 
pölynimuri. 

Valukojeita on kehitetty kuumeisesti. 
Aivan valmiina ei nähty Degussan vas
tausta Herauksen Kombi-labor tyhjiö-
paine laitteelle. Prototyyppejä esiteltiin 
ja toimintaperiaate. He pidättävät edel
leen oikeuden kehittää laitetta ennen 
kuin sitä tuotetaan. 

Ensivaikutelma on kuin näkisi ruisku-
valukojeen proteeseja varten. Ja veh
keen nimi onkin Prestomat. "Se on uu
denlainen ja toisenlainen. Sitä ei voi 
verrata tähän asti käytössäoleviin, ei 
toiminnassa, eikä valutuloksissa. Pit
källe viety automatiikka, kokonaan uusi 
lämpösyöttö. Nyt voidaan puhua oh
jatusta jähmettymisestä". Tämä suo
raan brosyyristä. Valusyiinterin massas
ta ilmaistaan ilma pois kuten Herauk
sen laitteessa, mutta se lieneekin ainoa 
samankaltaisuus näissä laitteissa. 

Metalli on sulatilassa "termostoituna" 
samoinkuin sylinterin kraateriin työn
tyvä "lämpösyötin", joka on grafiittia. 

Kulta todella prässätään männän 
avulla sylinteriin. Lämpösyötin pitää me
tallia sulana ja kun kanava on paksu 
6—10 mm, puristuu sulaa ja puuro-
alueella olevaa metallia normaalia kau
emmin kohteeseen. Valutapahtuma on 
siis pidempi kuin olemme tottuneet tä
hän asti käsittämään. 

Valutulokset olivat todella hyvän nä
köiset, myös päälievalumetallit ja kor-
keasuiatteiset platina-palladium metal
lit voidaan valaa laitteella. 

Hinnasta ei ollut tietoa Degussan 
osastolla, mutta Herauksella tiedettiin 
vehkeen olevan kaksinkertaisesti Com-
bilaboria kalliimpi. 

Combi-Labor on saanut lisää kuu
muutta sulatusuuniinsa, nyt 1.500°C 
lämmönsäädön ja digitaalinäytön läm
mölle. Myös käsikäyttöinen uunin-
kääntö on saanut automatiikan. Ja 
myös lisää hintaa. 

Co-Cr-linkoja korkeajaksoperiaatteel-
la oli leegio. Italia on useimpien koti
maa, vaikka tuottajia väitettiin oltavan. 

Biossin valokaarillnko on myös saa
nut Degussan miehet tekemään saman
tapaisen. Valokaari syntyy argonkaasu-
suuttimen ja deegelin pohjan välillä. Nä
mä ovat VVolframia, jonka sulamispiste 
3.410°C. Cr-Co sulaa tällä laitteella kiil-
täväpintaisena kuin kulta. Moottorilinko 
vauhdittaa metallin kulkua. Hinta noin 
16.000 Dm. 

Tarvikepuolta oli sitten vaikka mitä, 
vasarasta aina valusyiinterin avaamis-
automaatteihin. 

Kokonaisia laboratorioita suunnitte
levia yrityksiä on tullut lisää ja todella 
hienoja pöytiä on tehty hampaanteki-
jöilie. Freudig, Strohm, Kawo ja Bredent 
ovat ehkä mainittavimmat. Bredentillä 
on monia käyttökelpoisia ideoita, jotka 
liittyvät töiden kulun tarkkailuun labras-
sa ja kulloisenkin työkapasiteetin to
teamiseen. Heillä oli myös lukuisia tar-
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lapohjalsla lappusia eri tarkoituksiin. 
Kieli saksaa, mutta monissa kuva ja 
sanoivat tekevänsä toivotulla kielellä ja 
tilauksesta ideointeja. 

Materlaalipuolta el oltu kovin uutuuk
silla rikastettu. Vaikka el tiedä, vaikka 
akryyli kruunu- ja siltamateriaalina olisi 
saamassa vakavan kilpailijan composit 
eli yhdistelmämuovien taholta. 

Ivoclar esitteli Isosit-nmiisen aineen. 
Sen kovuus on kolminkertainen akryy
liin verrattuna. Kulumisarvo 240 % pa
rempi. Pinnan kiilto pysyvä suun olo
suhteissa. Toimitetaan jo tilauksesta. 

Neste oli injektioruiskussa, josta pai
nettiin pari viivaa sekoituskapseliin jos
sa väripulveri oli valmiina. 30 sek. se
koitus amalgaamasekoittimessa ja ai
ne valmiina sijoitettavaksi kruunulle. 
Levitys veitsellä ja muotoilu pensselil
lä, joka on kastettu muotollunesteeseen, 
helppo työskennellä. Aine säilyy taiki-
namaisena kolme viikkoa. El siis hukka-
ainetta koska vanhaan väriin voi lisätä 
uutta. Polymerointi kaikilla PHP ja ve
siautomaateilla 100°C 10 min. Aine 
muistuttaa läheisesti hammaslääkäri-
käyttöön tarkoitettuja composit -täyteai
neita ja erityisesti UV-Iampulla polyme-
roltavia esim. Kulzerin uutta Estlluxia. 

Ja osataan sitä kultaakin tehdä meille 
uusina seoksina. Juuri kun juotoksista 
on saatu pois kadmium myrkyllisenä on 
kupari poistettu Degussan kahdesta 
seoksesta värjäytymiä aiheuttavana. 

Degulor NF IV eli platina-kovakulta 
on kokonaan kupariton. Myös palla-
dlum-kulta Stabilor NF on kokenut sa
man. 

Juotteet ko. metalleille ovat myös ku-
parittomia. 

Tällaisen matkan voivat tietysti myös 
tehdä miellyttävämmäksi, ja unohtaa 
hampaat. Niinpä seurueestamme pari-
kolme naapuria vuokrasi auton, josta 
katseli ympäristöä, yksi käväisi Hollan

nin puolellakin. Eräs lentäen Pariisissa 
ja toinen lähti kesken kaiken maitse 
Tukholmaan ja sieltä laivalla kotiin. 

Luulen, että jouduimme toki kaikki 
näkemään strippausta ja kokemaan 
lompakon pahoinvointia, mutta vasta
painoksi tulivat ne hyvänolonhetketkin. 

Jäi vielä kertomatta De Treyn jär
jestämä labrassakäyntl. Laboratorio oli 
siisti, sokkeloinen, osastoitu, epäkäytän
nöllinen labyrintti. 

Kuitavaiut tehtiin kerrosta alempana 
sijaitsevassa komerossa tila 1 x 1 mL 
Cr-Co osasto korttelin toisella syrjällä. 
Toivottavasti saavat pian mukavammat 
olosuhteet. Opimme heiltä kyllä huo-
neistopulan arkipäivää. 

De Treyn poikien vieraanvaraisuus 
sensijaan oli suurenmoista. Meidät vie
tiin labrasta Reinin rannalla olevaan 
loistoravintolaan kahville ja Asbach 
Urealtille välillä, kun aikaa jäi yli. 

Iltaistunto oli vanhassa olutpanimon 
kansantuvassa. Oluttynnyri oli kaikkien 
käytössä. Tarjottiin myös kovempaa 
kirkasta. 

Ja ruokaa, porsasta, kun oli just saa
tu semmonen pitkä makkara syödyksi, 
ja vielä jäätelöä. 

Kun olimme mahastamme kylläisiä ja 
päässä mukavat ajatukset isännistäm
me alkoi muistolahjojen jako, saimme 
hienot Parkerin täytekynät ja lämpimiä 
sanoja. 

Me allekirjoittaneen tulkitsemina koe
timme selvitellä mitä mielissämme sil
loin liikkui. Kukaan ei sentään itkenyt. 
Kajautimme vastalahjaksi reippalmpia 
suomalaislauluja joita muistimme ja va
litimme, että nekin ovat siinä a-mol-
lissa. Nisse painoi tosi hienosti sen "jos 
eukkosi kieltää sua juomasta", vaikka 
sillä oli eukko mukanaan! 

Nyt odotamme taas vuotta 1980, jol
loin on seuraavat näytelmät Saksan
maalla. Lasse 
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NORDISK 
TANDTEKNIKERUNION 

Kongressi 26. 02. 1977 

Käännös Tandteknikern no 4 huhtikuu 
1977. 

Uniolla oli 26. 02. 1977 toi
nen kongressi kesän 1976 jäl
keen, jolloin toimisto siirrettiin 
Ruotsiin. 

Kongressiin olivat lähettäneet 
edustajansa Suomen Hammas
teknikkojen Liitto, Hammaslabo-
ratorlollltto, Norges Dentallabo-
ratorlers Forbund, Landsforenln-
gen af praktlserende tandteknl-
ker I Danmark, Sverlges Tand-
teknlkers RIksförbund ja Den-
lallaboratorlernas RIksförenlng. 

Kongressi hyväksyi toimintakerto
muksen, tilintarkastuskertomuksen ja 
taseen ja myönsi vastuuvapauden yli
hallitukselle. 

Kongressi valitsi yksimielisesti Mac 
Hoffmannin unionin puheenjohtajaksi ja 
Richard Äkerbrantin sen pääsihteeriksi. 
Koko ylihallitus valittiin muutoinkin uu
delleen ja sen muodostavat näin ollen 
Mac Hoffmann, Bengt Hammarlund ja 
Sture Ägren. 

Koulutusneuvoston vapaalle paikalle 
valittiin Hugo Vandet Tanskasta. Muut 
koulutusneuvoston jäsenet ovat Bengt 
Hammarlund Ruotsista, Anders Blom 
Suomesta ja Thor Arne Hagen Norjas
ta. Unionin koulutusneuvosto on ollut 
jo alustavasti yhteydessä Pohjoismaiden 
Neuvoston alaiseen komiteaan, joka 
pohtii kysymystä hammasteknikkojen 
yhteispohjoismaisista työmarkkinoista. 

Edelleen kongressi antoi koulutus-
neuvostolle tehtäväksi tehdä mitä pi
kimmin vertaileva kartoitus eri maiden 
koulutuksesta. Tästä kartoituksesta tu
lee tehdä täydellinen selostus, joka on 
tulevien arvioiden lähtökohta toteutet
taessa yhteispohjoismaisia työmarkki
noita. Tämän tehtävän johdosta koulu
tusneuvosto on jo pitänyt työkokouksen 
maaliskuun 17—19. päivinä Hammas-
lääkäripäivien yhteydessä Suomessa. 

Suomen jäsen Lars Nordberg oli esit
tänyt kirjallisesti suunnitelman toimen
piteistä, joista on aiemmin keskusteltu 
unionin sisällä, aikaansaada parannus 
värimalleihin. Nyt kongressi päätti, että 
asiaa viedään eteenpäin lähettämällä 
kirjelmä asiantuntijoille. Sen jälkeen 
tehdään kysely valmistajille voitaisiinko 
aikaansaada kruunu- ja siltamateriaa-
leille metaliitaustaiset värimallit. 

Akerbrant oli saanut tehtäväksi val
mistella ehdotuksen uusista säännöistä 
unionin tavoitteesta, jäsenrakenteesta 
ja organisaatiokaaviosta. Ehdotus an
nettiin nyt kongressin tehtäväksi, joka 
otti sen vastaan. Samoin kongressi ot
ti vastaan Äkerbrantin ehdotuksen toi
miston säännöistä. 

Kongressi vahvisti unionin jäsenjär
jestöjen maksun vuodelle 1977. Maksut 
ovat osittain riippuvaisia asianomaisen 
järjestön jäsenten lukumäärästä. Yksi
lölliset jäsenmaksut liikkuvat suunnil
leen 3000—6500 kruunun välillä. 

Tulevista kokouksista puheen ollen 
kongressi päätti, että seuraava neuvos
ton kokous pidetään Tukholmassa 
Odontologisk Rikstämma 1977:n yhtey
dessä .toisin sanoen 16., 17. tai 18. 11. 
Kongressi päätti, että neuvosto saa iä-
liemmin valmistella ja päättää seuraa
vasta kongressista. 

Kongressi päättyi perinteisesti ate
rialla Amaranten Hotellissa. 

RA 1977-04-17 
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Suomen Hammasteknikkojen 
Liitto r.y:n Avustuskassan 
toimintakertomus vuonna 1976 

Kulunut vuosi on ollut kassan 26. 
toimintavuosi. Rahan arvon voimakkaan 
alentumisen vuoksi eivät avustukset ja 
jäsenmaksut ole olleet enään pariin 
vuoteen tarkoitustaan vastaavia. Myös
kin jäsenten ikärakenne on sellainen, 
että avustukset ovat nousseet ja tulok
sena on toistuvasti alijäämäinen tilin
päätös. Yhdessä jäsenmäärän pienene
misen kanssa nämä pian vaikuttavat 
haitallisesti kassan toimintaan ellei ai
van lähitulevaisuudessa saada päätök
seen suunnitteilla olevia organisaatio 
muutoksia Suomen Hammasteknikko
jen Liitossa. Vasta sen jälkeen tulee 
ajankohtaiseksi muuttaa kassan sään
töjä sekä maksujen että kassaan kuu
lumisen osalta. Toivomme, että tämä 
tärkeä asia korjaantuu tulevana toimin
takautena. 

Kokouspöytäkirjat antavat kassan hal
linnosta ja päätöksistä seuraavat tiedot: 

Hallitus 
varsiaiset jäsenet: 
Mauno Elomaa puheenjohtaja 
Erkki Lappi varapuheenjohtaja 
Ilmari VVaarala avustuskassan hoitaja 
Erkki Olavi Vuori sihteeri 
varajäsen: Kalevi Notkonen 

Kokoukset 
Avustuskassan varsinainen kokous pi

dettiin Helsingissä helmikuun 28 päi
vänä 1976. Kokouksessa oli läsnä 3 
jäsentä. Hallitus on kokoontunut 6 ker
taa ja pöytäkirjoissa on 61 pykälää. Hal
lituksen kokoukset on pidetty Suomen 
Hammasteknikkojen Liitto r.y:n huo
neistossa. 

Avustuskassojen Yhdistyksen varsi
naisessa kokouksessa edusti kassaa 
Mauno Elomaa. 

Tilintarkastajat 
Ekonomi R. Helien ja hallintonotaari 

Jarkko Waire ovat suorittaneet kassan 
tilien ja hallinnon tarkastuksen antaen 
siitä oman erillisen lausunnon. 

Jäsenistö 
Kuluneen toimintakauden lopussa oli 

jäsenmäärä 169 henkilöä, joista 
Al-luokkaan kuuluvia 51 
A2- " " 13 
B I - " " 85 
B2- " " : 6 

155 
Hautausavustuksen osalta 14 

Yhteensä 169 

Luokkkiin A1 ja A2 kuuluvat toisen 
palveluksessa olevat ja luokkiin BI ja 
B2 työhuoneen omistavat henkilöt. 

Kassasta on erotettu 4 jäsentä, eron
nut 2 jäsentä ja kuolemantapauksia on 
ollut 4. 

Jäsenmaksut on peritty varsinaisen 
kokouksen päätöksen mukaan kerran 
vuodessa postisiirtotilin välityksellä. 
Jäsenmaksuja on kertynyt mk 6.190:—. 

Avustukset 
Avustusmaksuja on suoritettu sairaus-

avustuksina mp 4.545:—, ylimääräisinä 
avustuksina mk 4.545:—, ylimääräisinä 
tuksina mk 4.200:—. Yhteensä avustus-
maksuja on suoritettu mk 9.505:—. Kor
vattuja sairauspäiviä on ollut 485. 

Talous 
Kassan taloudellinen asema ja tili

kauden tulos selviävät liitteenä olevista 
taseista. Tilinpäätöksen osoittama ali
jäämä mk 3.284:70 peitetään lisäavus-
tusrahaston varoista. 

Korkotuottoja on ollut mk 1.650:05. 
Hallitus ehdottaa lisäavustusrahaston 

varoista erotettavaksi mk 4.000:— vuo
den 1977 ylimääräisiä avustuksia var
ten. Näistä voivat sääntöjen 17 §:n 
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mukaisesti päästä osallisiksi sairaus-
avustuksen tarpeessa olevat kassan 
jäsenet. 

Oy Dentaldepot Ab on lahjoittanut 
kassalle mk 200:—. 

Rahastot 
Avustuskassan rahastot ovat edellä

mainitun alijäämän peittämisen jälkeen 
seuraavat: 

korvausrahasto mk 1.200 
vararahasto mk 4.310 
lisäavustusrahasto mk 9.661 97 

Yhteensä mk 15.171 97 

Helsingissä 28. helmikuuta 1977 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n 
A V U S T U S K A S S A 

Hallitus: 
Mauno Elomaa Erkki Lappi 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

KIITOS MIKKELIIN 
Alkupuoli maaliskuuta 
Paikka Varsavuoren mäki 
Lumi verhos maata puuta 
Kilvan aikoi hammasväki. 

Hessu hiihti suksi luisti 
Ossi ylti uinnin lumoon 
Merja myöskin voittaa muisti 
Esko heitti keilat kumoon. 

Parketilla meno liukas 
Pojat haki sievät naiset 
Saunakaljan jälkeen hiukas 
Usein toistui: samanlaiset. 

Palkintojen jako täysin vatsoin 
Ruokailumme jälkeen tehtiin 
Huonokuntoiset vain katsoi 
kenen nimet tuli lehtiin. 

Kuita taikka nikkeli 
Mitalin oi loiste 
Paras paikka Mikkeli 
Vierailulle tulen toiste. K.N. 

Parhaat onnittelut teille vasta
valmistuneet uudet hammas
teknikot 

Keinonen Raimo, Koivisto Pekka, 
Laitinen Jouko, Lukkarinieml Jorma, 
Peltokangas Pertti, Suonperä Tapio, 
Tarvainen Juha, Tähtinen Reijo, Val
tonen Eeva, Valtonen Helena, Veste
rinen Seppo. 

TALVIKISAT 
Suomen Hammasteknikkojen Liiton 

ry. Talvikisat olivat Mikkelissä 05.—0.6 
1977. Hiihtokilpailupaikka sijaitsi hotelli 
Varsavuoren maisemissa. Lähtö ja maa
li oli hotellin edessä Saimaan jäällä, 
ladun kiertäessä lähimaastossa. Ra
dan pituus oli noin 2,7 km, ja latu oli 
melko raskas enne kilpailupäivää olleen 
epäedullisen sään johdosta. Mutta kuin
ka ollakkaan Itse kilpailupäivänä oli sää
olosuhteet mitä hienoimmat. Aurinko 
paistoi ja pakkasta oli noin —5°C. 
Osanotto kilpailuihin oli runsasta. Nais
ten sarjaan osallistui 7 kilpailijaa, 35 v. 
sarjaan 11, yleiseen 10 km 16 ja kun
tohiihtoon 20 urhoollista. Kaksikymmen-
päinen huolto- ja huutoporukka kannus
ti kilpailijoita ladulla. 

Hiihdon tulokset: 

Naiset 5 km 
1. Merja Salminen 29.33, 2. Pirkko 

Väätäinen 29.55, 3. Nina Nurminen 34,00, 
4. Sirkka Heikkinen 34.29, 5. Ursula 
Alestalo 38.16, 6. Leena Ruokonieml 
38,59, 7. Kirsti Porali 45.00. 
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Ikämiehet 5 km 
1. Pentti Antikainen 22.36, 2. Urho 

Nurminen 23.13, Reino Peltonen 23,13, 
4. Seppo Mähönen 26.08, 5. Kalevi Ka
surinen 26.53, 6. Pentti Alestalo 28.59, 
7. Mauno Mäkelä 29.13, 8. Kalevi Not
konen 29.55, 9. Antti Hertola 30.00, 10 
Leo Salminen 38.04. 

Miehet 10 km 
1. Heikki Salo 42.02, 2. Kalevi Ilkka 

43.42, 3. Antero Litmanen 47.42, 4) 
Jorma Loppukaarre 48.00, 5. Kosti Uu
sitalo 48.13, 6. Bror Hedberg 52.05, 7. 
Matti Savolainen 52.35, 8. Pentti Ollik-
ka 53.50, 9. Pekka Porali 54.06, 10. Esko 
Niemenmaa 54.27, 11. Pär-JuhanI Möl
ler 55.20, 12. Lasse Harjama 61.41, 13. 
Pentti Laakso 62.25, 14. Jukka Taika 
62.35, 15. Henry Holthöfer 66.21, 16. 
Martti Seppälä 84.28. 

Kuntohiihto 
Pasi Mähönen, Kai Ilkka, Marita Hyn
ninen, Kalervo Hynninen, Juhani Karila, 
Ulla Salo, Jarmo Salo, Ari Väliaho, Lea 
Väliaho, Eila Nurminen, Minna Nurmi
nen, Arja Loppukaarre, Helkki Väätäi
nen, Olli Manninen, Maija Savilahti, 

Pauli Savilahti, Pauli Silvennoinen, 
Antti Lindroos, Olli Karusuo, Pekka 
Nikkinen, Leena Seppälä. 

Keilailu 
Keilakilpallut pidettiin hiihdon jälkeen 

Mikkelin keilahallissa 6 sarjaa euroop
palaisittain. Osanottajia oli 8 kivikovaa 
pallonpyörittäjää. 

Keilailun tulokset: 
1. Esko Heikkinen 1.078, 2. Keijo Iko

nen 971, 3. Seppo Mähönen 931, 4. Ur
ho Nurminen 924, 5. Aarne Raitila 900, 
6. Nils Bang 899, 7. Tapani Lyyvuo 891, 
8. Mauno Mäkelä 720. 

Sunnuntaiaamuna suoritettiin uinti
kilpailut Mikkelin uimahallissa mikä on 
siinä mielessä ainutlaatuinen, että se 
on louhittu kallion sisään ja sinne el 
luonnonvalo pääse. Aamuvirkkuja kilpai-
lljotla oli 18. 

Uintikilpailujen tulokset: 

UInU, miehet 50 vapaauinti 
1. Ossi Vallemaa 29.7, 2. Jukka Lindq

vist 29.8, 3. Pentti Alestalo 32.6, 4. 
Antti Lindroos 34.0, 5. Heikki Salo 38.6, 
6. Raimo Keinonen 40.5, 7. Henry Holt
höfer 40.7, 8. Markku Järvinen 46.6. 

Mikkeli kutsuu Suomen Hammasteknikkojen Liiton Jäseniä 
perheineen kesäurheiiupäiviiie 20—21. elokuuta 1977. 

Päivien ohjelma: 
20. 8. klo 12.00 yleisurheilua Mikkelin Urheilupuistossa. 
Lajit: Naiset 3-ottelu. Miehet 4-ottelu. Miehet 35 v 3-ottelu. 12-minuutin juoksu. 

Klo 15.00 pelataan Itä-Länsi jalkapallo-ottelu Urpolan kentällä. Peliaika 2 x 
30 min. Valhtomiehiä rajoittamaton lukumäärä. 

21. 8. klo 09.30 kaupunkien väliset lentopallo-ottelut Mikkelin Poliisilaitoksella. 
Klo 12.00 laivaristeily Ms Saimaalla, jossa tapahtuu palkintojen jako. Risteilyaika 
noin kaksi tuntia. 

Majoitus ja illanvietto lauantaina Hotelli Varsavuoressa, minne huonevaraukset puh. 
955/17111. Caravanhenkiset veljet voivat majoittua Urpolan leirintäalueelle. 

Joukolla mukaan kesäiseen Mikkeliin. 

Mikkelin hammasteknikot 
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Miehet 35 v 50 vapaauinti 
1. Pentti Alestalo 34.0, 2. Seppo Mä

hönen 35.2, 3. Urho Nurminen 44.0, 4. 
Kalevi Kasurinen 46.0, 5. Leo Salminen 
46.3, 6. Mauno Mäkelä 54.4. 
Naiset 50 vapaauinti 

1. Niina Nurminen 1.01,3, 2. Eila Nur
minen 1.06,8, 3. Leena Seppälä 1.16,0, 
4. Pirkko Väätäinen 1.26,8. 

Vuoden 1977 urheilutoimikunta kiit
tää sydämellisesti lahjoittajia. 

Urheilutoimikunnan puolesta 
Kalervo Hynninen 

URHEILUKUULUMISIA 
TURUSTA 

Jo perinteiseksi muodostuneet Tu
run hammasteknikkojen hiihtokilpailut 
pidettiin helmikuun 19 p:nä Maarian 
Mahdin hiihtomajalla erittäin hienon 
talvisään vallitessa ja runsaan osanot
tajajoukon ollessa mukana. Voiteluvai-
keuksia ei kellään ilmennyt, koska val
litsi sopiva vihreän Rex'in keli. 

Matkana oli kaikilla 5 km vaihtelevaa 
latua, mikä tuntui joidenkin mielestä eh
kä liian raskaalta, sillä sama latu toimi 
tänä talvena useiden eri ammattialojen 
SM-latuna. Hyvin sentään kaikki maa
liin selvisivät. 

Tulokset: 
Miehet: 1. Allan Heinänen 20,32, 2. 

Juha Nepponen 22,12, 3. Timo Heinänen 
22,14, 4. Risto Fagerström 22,32, 5. Sa
kari Ansaharju 23,57, 6. Lasse Höglund 
25.39, 7. Jaakko Laine 25,41, 8. Reino 
Vaaja 27,10, 9. Erkki Malanin 27,26, 10. 
Rainio Lehtonen 27,29, 11. Hannu Mo-
berg 27,31, 12. Tuukka ^aarikko 32,25. 

Naiset: 1. Annikki Heinänen 26,32, 2. 
Kaija Peltola 26,48, 3. Sirkka Heikkinen 
41.40, 4. Sari Lagerström 53,02 5. Aila 
Lagerström 53,04. 

Pojat: 1. Tommi Lehtonen 32,50, 2. 
Kai Lagerström 34,06. 

Kilpailujen onnistumista myötävai
kuttivat: Hammastarvike Oy, Oriola Oy 
Hammasväiine, Sarodent Oy. 

Hiihtäjien kiitokset heille. A.H. 

KUOLLEITA 
07. 04. kuoli sairauden jälkeen Ht. 

Lennart E. Virtanen Lahdessa 
73 uoden iässä. 

19. 04. kuoli vaikean sairauden jälkeen 
Eht. Unto Viianmaa Lappeen
rannassa 57 vuoden iässä. 

27. 4. 1977 kuoli Kouvolassa iältään 
liitomme vanhin jäsen Cäri Nie
minen. Hän oli syntynyt 4. 8. 
1897. 

He eivät ole kuolleet, vaan siirtyneet 
uuteen elämään. 

Jäsentensä muistoa kunnioittaen 
SH L. 

MERKKIVUOSIA 
50 vuotta täyttää 21. 6. Eht. A h t i 

V a n h a l a Kotkassa. 
50 vuotta täyttää 27. 06. Ht. U n t o 

K o k k o Helsingissä. 
50 vuotta täyttää 04. 08. Eht. E s k o 

K n a a p i Loimaalla. 
50 vuotta täyttää 08. 08. Eht. P e n t t i 

Kauranen Kemissä. 
50 vuotta täyttää 09. 08. Eht. L e o Hy

v ö n e n Jyväskylässä. 
50 vuotta täyttää 10. 08. Ht. 1 r j a O k-

sanen Helsingissä. 
75 vuotta täyttää 11. 08. Ht. G u s t a f 

Sundholm Helsingissä. 
70 vuotta täyttää 16. 08. Eht. P e r 

M a g n u s s o n Porvoossa. 

Käden puristus ja onnittelut myötä 
kesäisten kukkien tuoksun. 

SH L. 

I \>0CLAP 

TT 

SR - VIVODENT PE ja VIVOPERL [PE ] -etuhampaat 
saatavana nyt myös kahden hampaan sarjoissa: ykköset, 
kakkoset ja kolmoset voidaan valita yksilöllisesti 

ORTHOTYP -takahampaat 
helpot asetella täydelliseen artikulaatioon 

li 11\\ l 
n.-

Markkinointi: Oy D E N T A L ' M E D I C O Ab 



JOUKKOJULKAISU 

Loistava. 
Posliinimaiset 
kruunut ja sillat. 
Silmiinpistävän 
homogeeni., 
tiivis, sileä pinta. 

Kruunu-ja 
siltamateriaaii. 

BiodemKfBTB 

3 nestettä: 
S (Special).. 
Vapaakäden täppä-
ykseen. 
N (Normal). 
Kyvettitekniikkaan. 
K (Kallthärtend). 
Kylmäpolymeri. 

:>̂ -. Uudenlainen materiaali: 
4 .„ Tarkoin valikoitu polymeri on 

yhdistetty epäorgaanisiin aineisiin. 

täppä- C& : 

kkaan. ^ ^ ' ' ' • • • • • ^ • • • • ^ ^ ^ ^ 

Järkiperäiseen työskentelyyn 
jokaisella menetelmällä. 

. f 

Parhaat mahdolliset 
fysikaaliset 
ominaisuudet, esim. 
50 % parempi 
kulutuskesto, kun 
aikaisemmilla 
materiaaleilla. 

Kirkkaat, syvät 
Biodent värit, 
myös ohuissa 
kerroksissa. 

Valkofluorlsolva. 
Opalisoiva. 
Tehdasvalmiit 
korostusvärlt. 

CO 
c 
o 3 

BlortentK B75 

Käytännölliset jauhe ja 
nestepullot. 
Saatavana täydellisinä 
sekä yksittäispakkauksina. 
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