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ja muita hampaita 

S T E L L O N ja K A L L O D E N T protesiainetta 
A S H , 1/2 t. kautsua 

H I O M A K O N E I T A 
S I M P L E X , protesien korjaus ainetta 
y.m. y.m. 

Vanhoja tunnettuja merkkejä kohtuulliseen hintaan. 
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aineesta jo kiillepinnasta ja omaavat 
senvuoksi luonnollisen värivaikutelman 

OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE 
HELSINKI - UNIONINKATU 24 - PUH. 37669, 65757 

Näin syksyn tullen 
ottakaapa yhteys 

H A S A A N 

> Olemme saaneet monenlaisia uusia tavaroita ja tulossa on: 

L U M I T E X - D E - L U X E kullanastahampaita ja 

DENCOFORM-etu- ja takahampaita, 

NOVOPHAN-hampaita ja kruunuja sekä 
\ ^ i 

V I T A - L U M I N etu- ja takahampaita. i 
I ' - ' i 

i 
Saatavana myös: | 

15. minuutin SUPEARL-proteesiainetta ja 

Huoneen lämmössä kiehuvaa acryllikorjausai-
netta SIMPLEXIÄ. 

T e r v e t u l o a k ä y m ä ä n . 

Unionink. 24. Puh. 65 757, 64 726, 37 669. 
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I T S E L L E N I — 

se merkitsee laajaa monipuolista varastoa Truray 
kultanasta hampaita, Narroform diatorisia, kruunu
ja (davis), ja vaihdettavia faselteja (platina, steeles) 
hammastarvikeliikkeestäni. 

P O T I L A I L L E N I — 

se merkitsee varmuudentunnetla luonnollisesta ul
konäöstä, lujuutta ja kestävyyttä — joita ominai
suuksia on tavattu vain parhaissa porsliinlham-
palssa 

— porsliinihampaisfa parhaat! 

D A V I S , S G H O T T L A N D E R & D A V I S . L T D . 

London, W . 1. 

F R U R ^ 
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Tämä kirjoitus on lainattu sveitsiläisestä alamme julkaisusta »Die Zahntechnik-
istä» numerosta 4 1950. Sen on kirjoittanut Sveitsin hammasteknikkoyhdistyksen 
keskuspresidentti K. Kiauenböseh. 

Prof. A. Gysi SS-vuoUas 

Elokuun 31 p:nä 1950 täytti tierra prof. Gysi ttarvinaisen tiyvissä 
sietun ja ruumiin voimissa 85 ikävuotensa. Täksi jutitapäiväksi lä-
tietti Sveitsin tiammasteknikkoytidistys hänetle sydämettisimmät on
nentoivotuksensa. Seuratkoon tiyvä kotitato vietä kanan kunnioitettua 
sankariamme elämäntiellään ja suokoon se tiänette tiyvän terveyden 
lisäksi onnellisen •elämän illan. 

Prof. Gysin persoonassa emme kunnioita ainoastaan ttarvinaisen 
arvokasta ja jalomielistä ilimistä, vaan myös maailman knntna tiede-
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miestä, kykyä, jollaisia itimisknnnassa on tiyvin tiarvassa. Hänen koko 
elämänsä, joka täysin on tieteen palveluksessa, oli alituista nousua val
tavan maineen, loiston ja saavutusten seuraamana. Emme tiatna tässä 
seppelöidä prof. Gysiä uusin laakerein emmekä arvostella hänen tie
teellisiä saavutuksiaan ja tietojaan, sen suomme mielel lämme taitavim
mille henkilöille. 

Erään asian kuitenkin haluamme ja osaamme, nimittäin kuuluttaa, 
kuinka kiitollinen Sveitsin hammasteknikkoyhdistys on siitä, mitä prof. 
Gysi uhrautuvaisuudellaan on tehnyt kärsivän ihmiskunnan puolesta. 
Vaatimattoman kiitoksemme voimme parhaiten ilmaista siten, että aina 
ja aina koetamme ketiittää taitoamme varsinkin syventymällä niihin 
fraaseihin ja lakeihin, jotka tämä suuri tutkija vuosikymmenien tutki
musten tuloksena on todennut oikeiksi. Perussäännöt, jotka ajasta ja 
edistyksestä huolimatta myös tänäänkin ovat voimassa. 

Yksinkertaisten vanhempien poikana, syntynyt elokuussa 31 p:nä 
1865 Aaraussa, jossa hän myös eli nuoruusvuotensa, hän osoitti jo nuo
rena harvinaista lahjakkuutta, joka aiheutti odottamaan häneltä pal
jon. Erityisesti matemaattisia probleemoita kohtaan hän osoitti suurta 
harrastusta. Sen ohella häntä kiinnostivat kaikki teknilliset kysymyk
set, eikä hänelle turhaan ote ominaista tiarvinainen keksijäkyky, joka 
jo silloin ilmeni mitä moninaisemmin hänen itsensä konstruoimissa 
laitteissa, t^uonnon tapahtumat herättivät hänessä mitä vilkkainta mie
lenkiintoa ja hänen hartain toivomuksensa oli mikroskooppi, jolla hän 
voisi tunkeutua ihmissilmälle näkymättömiin luonnon ihmeisiin. Suu
rella lämmöllä hän myös työskenteli mikro-valokuvauksen parissa, jolla 
alueella hän on saanut hyvin paljon aikaan; vielä tänääkin hänen ku
vansa kuuluvat parhaimpiin ja kauneimpiin doknmenttäärimateriaa-
leihin. 

Edellä kerrotusta johtuu, että hän Genferin yliopiston ylioppilaana 
erikoisella tarmolla syventyi histologiaan eli kntjosoppiin, jolla alalla 
hän sitten tuli esittämään johtavaa osaa. i M 

Vuonna 1886—87 hän opiskeli Amerikassa, jossa hän sitten Pen-
sytvania College of Dentistryssä sai arvon Doctor of dentat snrgery 
(DDS). Palattuaan Sveitsiin, tiän sai vuonna 1889 päättyneiden opin
tojensa jälkeen valantehneen hammaslääkärin diploomin. Näillä mo
lemmilla titteleillä lepäileminen ja tatondeltinen hyväksikäyttö ei mil
tään muotoa vastannut hänen ylitsepursuavaa työintoaan. Jo pian as
karruttivat häntä käyttökelpoisten keinotekoisten hampaiden valmis-
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tus ja konstruktio. Alkntnloksiinsa kunnollisesti tyytymättömänä ja 
probleemien ratkomiseen aina halukkaana hän jatkuvasti paranteli 
keinotekoisia tiampaita. Asettaen päämääränsä niin korkealle tiän 
tuli siihen tulokseen, että nämä probleemit oli ratkaistava insinööri
taidon peruslakien avutta. 20 vuotta kestäneen tarmokkaan työn jäl
keen prof. Gysi konstruoi ensimmäisen nivetartikntaattorinsa, joka heti 
aloitti voittokntknnsa maailmatta. 

Vuosina 1913 ja 1920 oli prof. Gysi pitemmänpnoteisetta opinto
matkalla Amerikassa. Snnritta esitetmämatkoillaan »valloissa» tiän sai 
käänteentekevittä opeillaan esimerkkiä vailla olevia tuloksia aikaan. 
Mutta kaikesta tinolimatta hnnmasivat häntä valtavat saavutukset yhtä 
vähän kuin snnri kunnioitus, joka hänen osakseen tuli. Hänestä tuli 
se, mikä hän oli, tieteen palvelija, ihmisten ystävä. Luonteenomaista 
hänelle oli taipumus perhe-elämään, jota hän kaikista rasituksista tino
limatta on aina pitänyt arvokkaana. Hänelle ominaista on myös avn-
tiaisnntensa, jonka hän mielellään asetti varsinkin nuorten ihmisten 
käytettäväksi tavoittelematta omaa etuaan ja ilman itsekkyyttä. 

Rajattomalla tiedollaan ja avonaisella luonteellaan hän oli kaikkien 
etsivien uskollinen ystävä. E i ote sen vuoksi ihmeellistä, että prof. Gysittä 
on koko maailmassa lukemattomia ihailijoita. 

Kuului suorastaan yhteisön tai yliopiston ylpeyteen nimittää prof. 
Gysi kunniajäsenekseen, ja kunniajäsenyyksiä hänellä on 25 kappaletta. 
Oli sen vuoksi melkein itsestään selvää, että sankarimme nimitettiin 
Ziirichin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tevyprotetiikan ja 
hammashistologian ylimääräiseksi professoriksi. 

Vuonna 1921 prof. Gysin sai Zurichin yliopiston kunniaarvoiiimen 
Dr. med. honoris causa ja v. 1927 saman kunnianosoituksen Marbnrgin 
yliopistolta ja lopulta v. 1930 hän oli Zurichin yliopiston kimniaprofes-
sori. 

Suurista tieteellisissä saavutuksistaan hänelle suotiin v. 1926 Marcel 
Benoisin 30,000 frangin snnrninen palkinto. 

Hänen vertaansa vailla oleva työtarmonsa ja Inomisenilonsa ilmenee 
myös siinä, että hänen kynästään on lähtöisin 90 teosta. Parhaan on prof. 
Gysin suurpiirteisesti lahjoittanut Sveitsin hammasteknikkoyhdistyksette 
otsakkeetta »Das Anfstetten der Zähne fiir Vottprothesen» eli kokopuren-
nan asetteleminen, joka pian tierätti huomiota kaikkialla maailmassa, 
siltä se koski ytiteenvetoa liänen elämäntyöstään. Mutta ei vielä tänään
kään voida sanoa, että prof. Gysin asettuisi lepoon. Vieläkin hän ottaa 
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vilkaasti osaa kaikkeen, mikä koskee hänen kutsumustaan, jonka hän 
niin täydellisesti hallitsee. Sen vuoksi saimme suuresti iloita siitä, että 
hän vieraili kolme päivää viime vuonna ammattikokonksessamme. Huo
limatta ylitsepursuavasta älykkyydestään voitiin hänet tavata kaikkialla 
keskustelemassa työstä hammasteknikkojen kanssa. Löydettäköön hä
nestä esimerkki siitä, että koskaan ei ote täysinoppinut ja että jatkuvalla 
tisäopisketntta voi kutsumuksessaan tuntea tyydytystä. Nykyään prof. 
Gysi kirjottaa nntta teosta, joka on ajateltu yllämainitnn jatkoksi. Am-
mattimaaitma odottaa jännittyneenä tätä nntta teosta, jonka otsakkeena 
on. »Ueber eine nene Anfstettnng nnd Besehteifung der kiinsttichen Mo-
taren» eli keinotekoisten motaarien nnsi staattinen asettelu ja hionta. 

Loistavana esikuvana olkoon meille hammasteknikoille prof. Gysin 
nimi. Kannustakoon se meitä ja tehköön se meidät kutsumuksellemme 
uskollisiksi. Opettakoon se meidät voittamaan itsemme, sillä itsensä voit
taminen on kaunein voitto koska tämän jälkeen huomaamme, mitä on 
todellinen elämäntäyttymys. Tällainen on prof. Gysi, joka aina oli ham-
masteknikoiden ystävä. 



Opintomatka Ruotsiin 

Anders Blom 

Kuten ammattitoverini ehkä tietänevät oli allekirjoittaneella tilaisuus 
Hammas Oy.n matkastipendin saajana tehdä parin viikon opintomatka 
heinäkuussa Ruotsiin ja tutustua Tukholman sekä Göteborgin sikäläi
siin laboratorioihin. Matkani tapahtui mennen tullen lentokoneella ja 
oli jo sellaisenaan elämys. Että oleskeluaikani piteni viikolla siitä, mitä 
stipendi edellytti ja että lisäksi olin tilaisuudessa pistäytymään myöskin 
Göteborgissa, johtuivat Hammas Oy:n ja sen johtajan A. Hellemaan 
suurenmoisesta avusta ja ymmärtämyksestä ammattikuntamme pyrki
myksiä, sen ammatillisia ja taloudellisia tavoitteita kohtaan. 

Saavuttuani Bromman lentokentälle, oli siellä vastassa Tukholman 
hammasteknikkoyhdistyksen sihteeri B. Sjönvall, joka opasti minut ma
japaikkaani. Hänen kanssaan lähdin senjälkeen Tandtekniska Labora-
toriet B. Almeriin, missä opastajanikin työskenteli ja missä sitten olin 
viikon verran tilaisuudessa seuramaan työskentelyä täällä pohjoismai
den suurimmassa hammaslaboratoriossa. 

Mainittakoon heti aluksi, että työntekijäin lukumäärä on n. 100 hen
keä, vaikkakin kesälomista, kuin myöskin huomioonottaen kesällä alalla 
vallitsevan hiljaisemman kauden, työntekijöitä näitä syistä oli vähem-
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män työssä kuin normaaliaikoina. Minulle tästä tietenkin oli hyötyä 
sikäli, että heille jäi enemmän aikaa henkilökohtaisiin keskusteluihin 
ja opastuksiin kanssani. 

Koska tutkimukseni kohteena oleva laboratorio on, kuten aikai
semmin mainitsin, pohjoismaiden suurin ja jolla taloudellisesti on mah
dollisuuksia toimia ajan vaatimusten tasalla ja seurata kehitystä alalla, 
oli se havaintojani silmällä pitäen minulle oikea paikka. Ensimmäinen 
vaikutelma, minkä olosuhteiden pakosta eristettynä oleva suomalai
nen hammasteknikko sai ruotsalaisesta laboratoriosta, oli työvälineiden, 
sekä pienten että suurten, täydellinen ajanmukaisuus. Huomasi sel
västi, minkä etumatkan ruotsalaiset olivat meihin nähden saaneet. Tämä 
johtuu tietenkin suurimmalta osalta heidän taloudellisista mahdolli
suuksistaan, mutta myöskin siitä, että he ovat tietoisia alamme olevan 
niitä teknillisiä aloja, jotka tarvitsevat kosketusta ulkomaihin, joista 
saavat alan vi imeis immät uutuudet tietoonsa. Siellä ei näkynyt jäl
keäkään meillä niin usein näkyvistä vanhoillisuuksista, vaan oivallet
tiin, että jokaista uutta työvälinettä, materiaalia tai työmenetelmää 
kannatti kokeilla mahdollisuuksien mukaan. Tietenkin suurlaboratorio, 
kuten Almerin, ei ole oikea vertailukohde meidän oloihimme eikä tar
koitukseni olekaan vertailla, mutta ehkäpä ammattivelj iäni kiinnostaa 
tällaisesta laboratoriosta kuulla jotain. 

Mainitsemani laboratorio sijaitsee Tukholman keskustassa Kungs-
gatanin varrella, käsittäen kaksi kerrosta. Alakerroksessa on konttori, 
lähetys- sekä hammasvalmistusosasto (tehtaaksi sitä ei ehkä voida kut
sua, koska se on pieni ja toimii pääasiassa omaa tarvetta varten), 
acrylipuristus- ja keittämisosasto, hiekkapuhallinhuone, varasto sekä 
keramiikkaosasto, missä myös acrylikruunuja valmistetaan. Yläkerrassa 
on johtaja Almerin huone, varsinainen laboratorio Vitalium, kulta-, pro
teesi- sekä kipsiosastot. Lisäksi vahtimestarin koju, jossa kuten teh
taassa ainakin, työkello tikittää ja kortit leimataan. E n tässä puitteissa 
pyri selostamaan työmenetelmiä, vaan toivon seuraavissa numeroissa 
voivani saada tilaisuuden palata niihin. 

Matkustin tämän jälkeen kolmeksi vuorokaudeksi Göteborgiin, missä 
olin tilaisuudessa tutustumaan Västra Sveriges Dentaldepotiin ja sen 
laboratorioon. Tämä ei paljonkaan eronnut Almerin vastaavasta lai
toksesta paitsi, että se oli huomattavasti pienempi. Työntekijäin luku
määrä oli 30. Herra Mangelus, joka ennen oli Helsingissä Dentaldepoti» 
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Hammasteknikko-oppilaskurssi 
14. 8 . - 2 6 . 8. 1950 

Koska Kauppa- ja Teollisuusministeriö edelleen on varannut Am-
mattienedistämislaitokselle määrärahaa hammasteknikkoalan opetus
toiminnalle, toimeenpantiin tämän vuoden oppilaskurssit yllämainit
tuna aikana. 

Kurssien järjestelytoimikuntaan kuuluivat: S. Nurto, K. J . Laine, 
E . Grönholm, H . Koskinen ja A. Hertola. 

Opeliajatoimikuntaan kuuluivat: E . Grönholm, G. Koskinen, P. Koi
vula ja A. Hertola. 

Kurssien johtajana toimi E . Grönholm. 
Kahdestakymmenestäkahdeksasta oppilaasta olivat 9 Helsingistä ja 

19 maaseudulta. 
Ylemmälle luokalle, (yli 4 v. lah. työsk.) oli työohjelma seuraava: 

Kokopurennan asettelu tasapainopurennan sääntöjen mukaan; osaprot. 

palveluksessa, kuten ehkä vanhemmat ammattiveljeni muistanevat, oli 
auliisti tarjonnut huoneistonsa käytettäväkseni viipyessäni Göte
borgissa. 

Kun Göteborgista palasin Tukholmaan, tutustuin vielä sen ulko
puolella olevaan Solnan kansanhammashoitoon sekä Ruotsin hammas-
teknikkoliiton toimistoon ja sen työskentelyyn. 

Toivon, että tässä näillä riveillä olen voinut suunnilleen antaa jon
kinlaisen kuvauksen siitä matkasta, jonka suoritin ja toivon, kuten jo 
aikaisemmin mainitsin, saavani tilaisuudeen palata näille palstoille ja 
silloin lähemmin kosketella niitä uutuuksia, joita matkani aikana ha
vaitsin ja samalla täyttää ne toiveet ja mahdolliset odotukset, jotka 
stipendin lahjoittaja oli asettanut matkaani nähden ammattikuntamme 
vastaista kehitystä silmällä pitäen. 

Samalla haluan esittää vilpittömät kiitokseni Ruotsin Hammastek-
nikkoliiton asiamiehelle C. Hedenstiernalle, Tukholman Hammastek
nikkoyhdistyksen sihteerille B. Sjönvallille, ruotsalaisille ammattitove-
reilleni, jotka parhaalla tavalla auttoivat minua siellä oloaikanani sekä 
siellä oleville suomalaisille hammasteknikoille. 

Anders Blom. 
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2/-suojuslevyllä ja kahdella pinteellä; 5-hampaan silta ( + 3 Brechus 
kr., + 4 Steele välihammas, + 5 Richmond, kramponkifaselteineen, 
+ 6 valettu metallihammas ja + 7 meistetty kruunu). Lisäksi tehtiin 
2 akrylikruunua ja 5-hampaan tukiprot. vahausasteeseen saakka sekä 
alaleuan kaariproteesi. 

Alemmalla luokalla, (yli 2 v. lah. työsk.) tehtiin: 14/-vahausastee-
seen saakka; 5-hamp. akryliprot. suojuslevyineen ja pinteineen; nasta-
hammas ja Richmond kruunu; silta 3/- (2 meistettyä kruunua ja metal
linen välihammas). 

Oppilaat oli jaettu kahteen vuoroon: aamuvuoro klo 8—15 ja ilta
vuoro klo 13—20. Käytännölliset työt tehtiin klo 8—13 ja 15—20 vä
lillä. Luentoja pidettiin klo 13—15 välillä kaikille oppilaille saman-
aiEaisesti. 

Luennoitsijoina toimivat: 
Hammaslääkäri N. Salmelin, kokopurennan artikulaalio. 
Hammastekn. E . Grönholm, yleinen ammaltiteoria ja suun anato

mia. 
„ G. Koskinen, akrylikruunut. 
„ K. J . Laine, ammatin eetillisiä kysymyksiä. 

Työnjoht. E . Sundström, työvälineiden huoltoa. 

Yleiskuva oppilaskursseilta. 
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Kursseilla havaittiin, että oppilaiden tietomäärä ja työkyky oli hy
vin vaihteleva. Etenkin metallitöissä olivat monet kokonaan kokemusta 
vailla. Tällaisissa tapauksissa oli opetuksessa mentävä ihan ammat
timme aakkosiin asti. Olisi toivottavaa, että lahoratorioissa, joissa jou
dutaan tekemään pääasiallisesti proteesitöitä, varattaisiin oppilaille ti
laisuus tehdä »fantomi»-harjoitustöitä metallialalla, niin että pohja 
olisi luotu oppisopimuslakiehdotuksemme mukaisesti. Kurssiaika on 
sangen lyhyt ja jos opettajat joutuvat omistamaan tuntuvasti aikaa 
alkuopetukselle, vaikuttaa se haitallisesti, sillä kysymyksessähän on 
täydennyskurssit. 

Töiden arvostelussa jakautuivat arvosanat seuraavasti: 

4-v. kurssi. 
Kokopurennan asettelussa sai 1 kiittävän arvosanan 

„ 19 tyydyttävän 
„ 2 välttävän ,, 

3 kiittävän „ 
„ 14 tyydyttävän „ 
„ 5 välttävän 
,, 6 kiittävän ,, 
„ 7 tyydyttävän 

'' „ 9 välttävän „ 

Osaproteesityössä 

Metallityössä 

2-v. kurssi. 
Proteesityössä 

?» 
Metallityössä 

» » 

Muovailutaidossa 

sai 2 kiittävän arvosanan 
„ 4 tyydyttävän 
„ 4 tyydyttävän „ 
„ 2 välttävän ,, 
„ 5 tyydyttävän „ 
„ 1 välttävän 

Näillä kursseilla on harjoitustöinä otettu ohjelmaan vain yksinker
taisimmat työt. Lahoratoriotoiminnassa esiintyy kuitenkin nykyään pal
jon vaikeampia työtapauksia. Niiden hallitseminen vaatii tekijöiltään 
suurta kätevyyttä työmateriaalien käytössä. Lyhytaikaisilla kursseilla 
ei voida tällaista kätevyyttä kehittää, vaan on oppilaan hankittava se 
taito jokapäiväisessä työssään. Täydennyskurseilla ohjataan sitten 
tämä työtaito oikeisiin uomiin ammattitasomme parantamiseksi. 

Ernst Grönholm. 
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Photo Union, London. The Thames, evening. 

Luonnollisesti läpikuultava 
Olkoonpa loistava valo tai illan hämy, niin väriyhdis-
tely, kärjen läpikuultavuus Ja hienot labiaalileikkauk-
set tekevät oikeutta Truray hampaiden luonnonmukai
suudelle. 

Jos pidätte arvossa kauneutta, lujuutta ja kestävyyttä, 
ominaisuuksia, joita ainoastaan porsliinlliampaat omaa
vat, luonnottineu valintanne on oleva Truray. 

T R U R A I Kultanasta hampaat 
ja N A R R O F O R M diatorisia 

D A V I S , S C H O T T L A N D E R & D A V I S L T D 
L o N D o N, W. I. 
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Uudenaikaista kuitatekniikkaa 
Ote Theo Hadornin, c/o Cenders & Metaux S. A., Biel, esitelmästä, 

joka pidettiin Sveitsin hammasteknikkoyhdistyksen ammattipäivien joh
dosta Luzernissä v. 1949. 

Uudenaikaisen kuitatekniikan perusperiaatteet. 

Ennenkuin ammattimies uskallautuu suorittamaan uudenaikaisen 
kultatyön, on hänen hankittava selvyys uudenaikaisen kuitatekniikan 
perusperiaatteista. Seuraavana selvitettäköön muutamia näistä periaat
teista tarkemmin. 

/. Aukkopurenta. Partiaaliieuka. (Das Luckengebiss). 

Aukkopurennan jako. 

Luokka I I 

Luokka l Luokka I I I 
Kuva 1. 

Amerikkalainen Kennedy on aikaisemmin suorittanut partiaallen 
jaon, mutta tällä jaoituksella on se varjopuoli, että se on liian moni
mutkainen. Paljon yksinkertaisemman jaon on esittänyt Prof. Wild 
Ziirichistä. Hän rajoittuu nimittäin kolmeen luokkaan: 

I. Aurallinen hammasrivistö. 
H. Lyhentynyt hammasrivistö. 

Hl . Yhdistetty — lyhentynyt ja aurallinen hammasrivistö. 
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Hämmästymme, kun saamme tietää Prof. Wild'iltä, että näihin kol
meen luokkaan voi sijoittaa 36,000 erilaista tapausta. Tämä tosiasia 
suojelee jokaista siltä väitteeltä, että proteesien valmistus voisi tapah
tua kaavamaisesti; se päinvastoin todistaa sitä, että jokainen yksityi
nen tapaus on tarkoin suunniteltava, koska ei ainoakaan tapaus ole 
samanlainen kuin toinen. 

Tämä johdanto antaa meille kuvan siitä, millaisia kuormitusmah-
dollisuuksia voimme edellyttää jäännöshampailla olevan. 

2. Kuormitus. 

Kuormituksessa erotamme kaksi perusleellisesti eroavaa mahdolli-
siHitta: 

a) Dentaalinen kuormitus, 
hi Gingivaalinen kuormitus. 

A 

; Kuva 2. . M 

Kun valmistamme proteesin, olkoon se irroitettava silta tai resi-
lienssiproteesi, on ensimmäisenä käskynä saada selvyys siitä, miten 
meidän on siirrettävä purentapaine leukoihin. Jos meillä esimerkiksi 
on käsillä Ill-luokan tapaus, siis yhdistetty hammasrivistö, silloin vai
kuttaa purentapaine toisella puolella dentaalisesti, siis hampaiden väli
tyksellä leukoihin ja toisella puolen se vaikuttaa gingivaalisesti. Näiden 
kahden aivan erilaisen kuormituslajin olemassaolo osoittaa meille, että 
meidän on uudenaikaisessa hammastekniikassa suurissa määrin otet
tava huomioon resilienssi eli joustavuus. 

3. Resiiienssi eii joustavuus. 

Joustavuudella ymmärrämme limakalvon derforma,atiokykyä pro
teesin paineen alaisena. Se voidaan esittää suunnilleen seuraavasti: 
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Piirentapaine 

Proteesi 
I/iniakalvo 

Kuva 3. 

4. Ankkurointi. 

I I I 
Kuva i. 

Eräs toinen uudenailcaisen protetiikan perusperiaate opettaa, miten 
meidän tulee ankkuroida. Lyhyesti sanoen meillä on kaksi mahdolli
suutta proteesien ankkuroimiseen: 

1. Lineaarinen ankkurointi, 
I I . Pinta-ankkurointi. . • 

Käyttäessämme lineaarista ankkurointia saamme kieppaiismomen-
tin, joka vaikuttaa viivalla saranan tavoin. Käyttäessämme pinta-ank
kurointia suljemme pois tämän kieppausmomentin, koska syntyy pinla, 
kun ankkuroimme kolmessa pisteessä. Itsestään selvää on, että protee
sin kiinnitys tulee vielä paremmaksi, jos käytämme neljän pisteen ank-

OSTAEAA ILMOITTAJILTAMME 

- HE TUKEVAT MEITÄ! 
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kurointia. Jos siis voimme käyttää pinta-ankkurointia, on se etu ver
rattuna lineaariseen ankkurointiin. 

M a l l i e s i m e r k k i 

Kuva 5. 

Tietoisina edellä olevista selostuksista huomaamme, heli, että ky
symyksessä oleva työ kuuluu Ill-luokkaan eli siis leukaan, jossa on 
yhdistetty hammasrivistö. 

Oikealla puolella on mahdollisuus valmistaa hampaisiin tukeva pro
teesi s.o. silta, kun sitävastoin vasemmalla puolella ei ole tätä mahdol
lisuutta, koska täällä on vain lyhentynyt hammasrivistö, joka ulottuu 
+ 4 reen saakka. Siis vasemmalla puolen gingivaan tulevan proteesin 
täytyy täydentää hammasrivi. 

Koska + 2 ja + 3 ovat täysin ehyet, koetamme valmistaa proteesin 
oltamatta näitä hampaita tueksi. 

Me teemme siis uudenaikaisen kultatyön. Ensiksi 

k i e r r e l l ä v ä s i l l a 
Määritelmä: 
Sillalla tarkoitamme kojetta (kiinteä silta), joka muodostaa sillan 

yhden tai useamman hammasrivistössä olevan aukon ylitse ja jolla 
on tukipilarit tukenaan. Uudenaikaisessa kultatekniikassa ei enää val
misteta kiinteitä siltoja, vaan tukipilarit muovaillaan siten, että silta 
on helposti poistettavissa hampaista. Sillan päätunnusmerkki säilyte
tään siten, että purentapaine kulkee hampaiden välityksellä leukoihin. 
Täten silta eroaa perusteellisesti levyproteesista. 



Indikaatiot. 

Irtosillan valmistamiseen voi olla syytä silloin, kim pelätään, että 
jonkin ajan kuluttua voi tapahtua toisen tukipilarin menetys, jolloin 
koko työ on tehtävä suuremmaksi. Myös on mahdollisesti välijäsenissä 
esiintyvät viat helpommin korjattavissa, kun silta voidaan poistaa suusta. 

Esimerkkejä: Keinohartsikorjaukset. Edelleen on olemassa mah
dollisuus poistaa silta silloin kun esiintyy ientulehdus eli gingiviksi. 
Parantumisen jälkeen voidaan silta jälleen asettaa paikoilleen potilasta 
liikaa rasittamatta. 

Emme halua perusteellisesti syventyä määritelmään ja indikaatioi
hin, vaan siirrymme perusteelliseen suunnitteluun. 

Suosiollinen olosuhde on sillan valmistamiseen niissä tapauksissa, 
jolloin on käytettävissä yksi tukipilari enemmän kuin mitä on korvat
tavia yksiköitä. Siis esim. kolme tukipilaria kahta keinohammasta var
ten. Silloin tapaus on jo huonompi, kun tukipilareita ja korvattavia 
hampaita on yhtä monta. 

Kaava. 
1. Tukipilari = korvattavat yksiköt + 1 . 
2. Tukipilari = korvattavien yksiköiden lukumäärä. » 

Suunnittelu. 

Tapauksessamme meillä on neljä tukipilarihammasta ja korvatta
via yksiköitä on kolme. Tämä olisi siis ilman muuta tehtävissä. Vasem
malla puolella meillä sitävastoin on ainoastaan + 4 gingivaalisesti tue
tun proteesin ankkuroimiseksi. 

Meidän tulee konstruoida siten, että tämä hammas ei joudu liika
rasituksen alaiseksi. Tässä meitä auttaa paineen kumooja siten, kuin 
sitä käytetään nykyaikaisessa kultatekniikassa. Toisena apukeinona 
valmistamme transversaali-hyykelin, joka toisella puolen ei ole kiin
teästi kiinni, vaan ankkuroitu liikkuvasti irroitettavaan siltaan. Tämän 
kautta tulevat kaikki uudenaikaisessa tekniikassa tunnetut liikkeet huo
mioonotetuiksi. 

Syvennymme nyt yksityiskohtiin. Ensiksi jaoitetaan irroitettava silta 
ykkösestä (1 + ) seitsikkoon (7 + ) . Ykkönen ja kolmonen ovat nasta-
hampaita, viitonen on kruunu ja seitsikko on Mo-inlay. Tällaisen työn 
kyseessä ollen päätetään ensin paikoilleenasettamissuunta. Perusteeksi 
otamme okkluusiotason ja merkitsemme tästä suoran kulman paikoil-

20 

leenasettamissuunnaksi. Aikaisempien metoodien mukaan otettiin kul
man puolittaja täksi suunnaksi. 

On itsestään selvää, että tällainen työ valmistetaan epäsuorasti mal
lilla. Tähän tarvitaan ehdottoman tarkat jäljennökset. Pylväshampaat 
valmistetaan hyvästä muovailusementistä; vielä parempi, amalgaa-
masta. Amalgaamamalli antaa meille nykyään parhaat mahdolli
suudet tällaisen työn ollessa kysymyksessä. Ennenkaikkea se ei vai
keuta vahamallin poistamista hampaantyngästä. 

Suositeltavaa on myös mallin kuparoiminen. Kuparoidulla mallilla 
saamme suorastaan erinomaisia tuloksia. Suositeltavaa on neuvoksi se, 
että hampaiden tyngät otetaan yksitellen irroitettaviksi. 

"* P i l a r i n v a I m i s 1 a m 1 n e n 
Irday. 

Ensimmäinen pilari, jota käsittelemme, on kahdelle pinnalle ulot
tuva inlay 7 + :ssa. Inlay muovaillaan vahaan. Sitten menemme para-
pellometripöydän luo ja jyrsimme määräämässämme paikoilleensovi-
tussuunnassa vahasta lohenpyrstön, johon myöhemmin kummatkin 
nastat upotetaan. Mesiaalipinnan siloittelun jälkeen inlay upoteaan upo-
tusmassaan ja väeltään Neocast 2:sta. Koska inlayn kyseessä ollen on 
hyvin vähän tilaa käytettävissä, tehdään mesiaalipinnalle kapea por-

- Kuva 6. _, • '' 

rastus, jonka siitä huolimatta on oltava täysin säännön mukaisesti 
konstruoitu. Inlayn mesiaalipinta puhdistetaan valun jälkeen valmiiksi. 
Taivutamme 0,8 mm:in paksuisesta Pivoter-langasta pyöristetyn porras-



muodon ja asetamme sen inlayhin oikealle paikalle. Aivan vähäisellä 
määrällä Neocast 1-juotetta kiinnitämme langan. Erittäin terävän lyijy
kynän avulla peitämme koko porrastuksen reunaan saakka grafiitilla, 
jolloin ei ylhäältä pääse tunkeutumaan juotetta ja juottaminen suori
tetaan alhaaltapäin. Tällä tavoin syntyy pyöristetty porrastus, joka 
täyttää jokaisen vaatimuksen. Yhdessä lohenpyrstön kanssa se estää 
transversaalisen ja sagittaalisen liikkeen. Nastat valitaan tapauksen mu
kaan 0,6 mm:n tai 0,8 mmm paksuisiksi. Puhdistetussa lohenpyrstössä 
teemme rosoisiksi paikat, joihin poraamme reiät. Tähän inlayhin po
raamme 0,6 mmm suuruiset reiät niin syvälle, kuin voimme puhkaise
matta inlaytä. Tämän jälkeen käytetään samankokoisia Pivoter-nastoja, 
inlay eristetään, nastat painetaan paikoilleen ja pehmeällä muovailu
vahalla jäljennetään kaviteetti. Pivoter-nastat voidaan juottaa kiinni 
ilman vaikeuksia. Pivoter sitoutuu, kiitos korkean platinapitoisuutensa 
ja sopivan sulamispisteensä, erittäin hyvin Neocast 3:een hapettamatta 
tai sulattamatta sitä. Inlay valetaan nyt huolellisesti Neocast 3:sta ja 
sovitetaan paikoilleen. 

(Copyright hy Die Zahntecknik). 

(Loppu seuraa). 
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— Tohtori, potilaalla ei ole yläleuassa 
proteesia! 

KAUNIIT muodot ja asetelmat eivät ole syntyneet sattumalta, eikä niiden 
luominen myöskään käy kädenkäänteessä . 

Hienoja hammasrestaurointeja, luovien käsien työtä voidaan ylpey
dellä katsoa. 

Ta ne antavat potilaille enemmän tyydytystä. . ' 

Hienoimmat protesit luodaan 

"ANATOFORM" /Vffft¥i/£- H A M P A I L L A 
Valmistaja: THE AMALGAMATED DENTAL CO. LTD. LONDON, W. 1. 

^ Yksinmyyjä Suomessa: 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
E. Ranta 2 — Helsinki — Puh. 20 601 " 
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Hallituksen luolilla 
Kesä on jälleen mennyt menojaan. Kesäaika onkin ollut niinkuin 

hiljaiselon aikaa näin liittotoimintaa silmällä pitäen. E i ole kesän mit
taan kovin paljon häiritty hallituksenkaan jäseniä. Lomat on saatu pitää 
melko rauhallisesti. Aivan toimettomina sitä sentään ei koko kesää ole 
oltu. Eikä niitä asioitakaan sylikaupalla ole ollut. Täytynee tässä kui
tenkin mennehiä muistella ja kertoella lukijakunnalle, mitä on kesän 
kuluessa ollut ja tapahtunut ja mikä ehkä liiton jäeniäkin kiinnostaisi. 
Jokaiselle eläjälle ja niin muodoin myöskin meikäläisille syömäkalusto-
jen laittajille ovat leipähuolet melko tärkeä huomioon otettava seikka, 
jos mieli pitää kehoaan joltisessakin kunnossa. Vaikeutensa siinäkin 
tuppaa olemaan, kun jokapäiväisen leivän Tiinta heilahtaa ylöspäin pu
humattakaan muista hinnoista. Tämä tietysti aiheuttaa sen, että palk
kojakin on saatava hinautumaan perässä. Se asia, jos mikään, on ollut 
sitkeä kuin kissalla henki. Liiton työntekijäin jaosto ei sentään osannut 
odottaa, että vastapelurit olisivat niin sitkeästi olleet päinvastaista mieltä. 
Kysymyksessä ei sillä kerralla ollut kuin 15 «/o korotus, mutta koville 
sekin otti. Siinä työntekijät ja työnantajat kävivät melko sitkeää paperi
sotaa. Aikaa siinä meni, mutta tuloksena olikin, kuten jokainen jäsen 
on kai jo lukenut liiton lähettämästä kirjelmästä, että hiukan puUeam-
maksi se tilipussi jälleen tuli. Kova pähkinä on hallituksella ollut purta
vana jo useamman kerran lyhyen toimintansa aikana, kun hallitukselta 
on pyydetty Lääkintöhallituksen laholta lausuntoa eräiden hammastek-
nillisellä alalla työskentelevien henkilöiden laillistamiseksi. Näitä ano
muksia on pohdittu useassa kokouksessa, sillä ratkaisua on ollut hyvin 
vaikea tehdä. Hallituksen on täytynyt ottaa asiassa määrätty kanta, jon
ka mukaan näitä asioita on sitten ratkottu. Kanta on ollutkin se, että nii
tä henkilöitä on puolettu, joilla on todistettavasti ollut oma lahoratorio 
ja työskenteleyään varten hammaslääkäreitä ennen vuotta 1935 eli en-
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nen nykyisen lain voimaan tuloa. Nykyisen lain aikana alalle tulleet ovat 
siis velvollisia suorittamaan määrätyt pätevyyskokeet, ennenkuin heidät 
voidaan hyväksyä laillistetuiksi teknikoiksi. Tällaista perustetta käyttä
en on siis näitä asioita ratkottu. Myöskin on otettu huomioon oppilaan 
kasvatus ja sen mukaan ammattitason kehitys parempaan päin Tätä 
silmällä pitäen on jossakin tapauksessa ehdotettu, ettei oppilaan kasva-
tusoikeutta myönnettäisi. Hallituksen tekemät ratkaisut, olivat ne sitten 
puoltavia tai kieltäviä, ovat aiheuttaneet runsaasti arvostelua eri piireis
sä. Hallituksen pyrkimyksenä on ollut löytää kultainen keskitie, selvit
tääkseen nämä asiat parhain päin ja antaakseen oikeutta muutamille 
työssään harmaantuville ja vuosikymmeniä alalla työskenteleville, jotka 
jostakin syystä ei ole aikanaan laillistettu. He ovat olleet tavallaan niin
kuin alan uranuurtajia ammatissamme. 

Tänä syksynä oli jälleen järjestetty täydennyskurssit ja pätevyysko
keet Ammattienedistämislaitoksella. Kurssit toimivat kaksivuoroisina, 
aamu- ja iltapäivävuoroina kahden viikon ajan. Näillä oli kaikkiaan 
kolmisenkymmentä oppilasta. Liitto järjesti näille oppilaille myöskin 
tutustumiskäynnin Työväensuojelu- ja huoltonäytelyssä. Siellä opas 
selosti näyttelyn eri osastoja ja niiden tarkoitusperiä sekä esitettiin kol
me lyhytfilmiä. Kurssien päätyttyä oli järjestetty pätevyyskokeet, joissa 
oli 15 kokelasta yrittämässä. Määrärahojen pienuuden johdosta oli tämä 
ryhmä jäänyt näin pieneksi. Olisikin toivottavaa, että kursseja ja kokeita 
varten myönnettäisiin tarpeeksi suuret määrärahat, jotta näitä voitaisiin 
järjestää useampia ja suuremmalle asanottajajoukolle. Tässä onkin sitten 
tullut selostettua tapahtuneita. Edessä on paljon asioita ja tehtäviä, jot
ka on saatava järjestykseen ja hoidettava pois pöydältä. Yhtenä sellai
sena on hyvin tärkeä ammattikuntamme edun mukainen puhdistustoi
menpide. Tähän tarvitaan liiton jokaisen jäsenen mukaan tuloa, sillä 
on olemassa sellaisia tekijöitä, jotka sivuhommanaan tunaroivat alam
me työtä ja näin ollen päästävät käsistään ala-arvoista työtä. Näitä lail
listamattomia vastaan tulee Lääkintöhallitus ryhtymään toimenpiteisiin. 
Tätä tarkoitusta silmällä pitäen olisi liiton jokaisen jäsenen ilmoitet
tava laillistamattomat tekijät liiton sihteerille, oli niitten toimipaikka 
missä hyvänsä. Ilmoitukset käsitellään tietysti luottamuksellisesti ja 
tarkistetaan ennen eteenpäin lähettämistä. Tämä toimenpide on tärkeä 
ammattikunnan työtason sekä maineen säilyttämisen ja parantamisen 
vuoksi. Ehkäpä tämä riittäneenkin tällä keralla, ettei tulisi liikaa vai
vattua lukijoita. 

Sihteen. 
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s . H. Lm urheilua 
Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n kesäurheilukilpailut pi

dettiin Helsingissä Kulosaaren urheilukentällä 3. 9. 1950. Pääkilpailu 
pidettiin 6 ottelussa, jossa osanottajat edellisen vuoden kilpailusaavu-
tusten perusteella oli jaettu A ja B luokkaan. 

Kilpailuja suosi kaunis sää, joka monessa lajissa vaikutti tuloksiin. 
Osanottajamäärä oli tänä vuonna paljon pienempi verrattuna aikai
sempiin vuosiin. Toivomme kuitenkin, että urheiluintiostus ammatti
kunnassamme entisestään kasvaisi, ja uusi vuosi kannustaisi kaikkia 
lenkille hankkimaan terveyttä ja lujaa kuntoa uusia kilpailuja varten. 

Tulokset: 

6 OTTELU K 
A luokka ' ' 

1) P. Alho 3085 pist. 2) A. T. Mäkinen 2821 pist. 3) O. Binteenpää 
2814 pist. 4) P. Bantalainen 2498pist. 5) O. Kautto 2283 pist. 

B luokka 

1) H. Stigell 2014 pist. 2) K. Levander 1905 pist. 3) M. Kiskonen 
1859 pist. 4) V. Holthöfer 1519 pist. 

cT 3 OTTELU ^ , 
Ikämiehet 

1) A. Hertola 4''/o tasoituksella 808,6 pist. 2) A. Semenius 15"/o tasoi
tuksella 194,35 pist. 

800 m. (alle 17 v.) 
Asiapa jat 

1) Rantalainen 229 pist. 2) S. Suonio 179 pist. 

Keilailukilpailujen tulokset 22. 5. 1950. 

1) P. Bantalainen 653 pist. tasoitus 75 yhteensä 728 pist. 
2) P. Alho 663 » » 50 » 713 » 
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Toimitsijan näkökulmasta 
Kun on seurannut neljän vuoden ajan ammattikurssiemme toimin

taa, voi katsoa itsensä oikeutetuksi ihmette lemään oppilaissamme il
menevää epäsiisteyttä ja materiaalin tuhlaamista. Tulee miettineeksi, 
että mahtaako nämä seikat johtua vieraista olosuhteista, tai olisiko ne 
jo lahoratorioissa jääneet tottumukseksi. Ikävä i lmiö joka tapauksessa. 

Kun jokaisella oppilaalla aikoinaan on mahdollisuus perustaa oma 
lahoratorio, niin otaksuisi, että hän jo opiskellessaan omaksuisi tar
peellisen siisteyden ja säästäväisyyden tottumuksekseen, tässä pitää 
paikkansa sananlasku, minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 

On hyvin ikävä nähdä jäljennöksiä valettaessa, että kipsiä tehdään 
kuppi täyteen, huolimatta siitä onko kysymyksessä yksi tai useampi 
jäljennös ja jäljennökselle lyödään sellainen möykky, että ihan hirvit
tää. Luulisi käsien tulevan kipiäksi niitä vuoltaessa ja samasta syystä 
johtuu jäljennöksien epäsiisti muoto. Samaa harkitsemattomuutta 
osoitetaan valukipsin, keinohartsin, vahojen ja stenssin käytössä. On 
selvää, että harjoitellessa kuluu materiaalia vahinkojen y.m. muodos
sa, mutta ei parhaalla tahdollakaan voi ymmärtää mihin käytetään 
juotosta noin 8 gr oppilasta kohti. 

Kivetit jätetään puhdistamatta samoin silinterit, ne heitetään pesu
altaaseen ruostumaan, josta tarvitsija saa ne hakea. E i ajatella, että 
näin nostetaan käyttökustannuksia huolimattomuuden takia, jotka am
mattijärjestöt joutuvat yhteisistä varoista kustantamaan. 

Kurssien järjestäjät toivoivat, että tulevat kurssilaiset ottaisivat nä
mä seikat huomioon, sillä heidän hyödyks ihän se lopullisesti koituu. 

N i — -. . Toimitsija. 

3) G. Sandström 612 » » 100 » 712 
4) A. Semenius 627 » » 50 » 677 
5) K. Engqvist 633 » » 40 » 673 
6) O. Lindholm ilman tasoitusta 658 
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Arv. Hammasteknikot! 

H a m m a s k u l t aa 

työssä tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

. Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai-

toinen henkilökunta takaa tuotteit

temme laadun. 

'UAnA A. • 

Kultaseppä ' 

W E S T E R B A C K O Y 
Helsinki, Eerikinkatu 7. 

Puh. 61 625. 

L A B O R A T O R I O M O O T T O R I 

Tämä, brittiläisistä aineista tehty laatumoottori, on erikoi
sesti valmistettu kestämään laboratoriotyön ailieuttamat 

rasitukset. 

Moottorin rakentamiseen, kestäväksi ja luotettavaksi työ
välineeksi, on vaivoja säästämättä käytetty sekä ammatti

taitoa että asiantuntemusta. 

Toimitetaan täydellisenä 4:llä »stubeilla», sarjaan käämi-
tetty 1/6 h.v., vaihtovirralle, kierrosnopeudet: 1.500—3.000. 

L i sät ieto ja hammastarvikekaupoistanne. 
i 

T U K K U M Y Y J Ä : ' " " 

DAVIS SGHOTTLANDER & DAVIS 
24/50 Gt. Titchfield Street, London W. 1. 



Merkkipäiviä 
60 V U O T T A 

täyttää loltaliuun 28 p:nä tiammasteliniliko Hugo Aleksander Jalava 
Tampereelta. 

Hän on syntynyt Jämsässä ja alkanut hammasteknikko-opin 28. 2. 
1913 tri Hj. Avellanin luona. Useimmat liiton jäsenet tuntevat tämän 
tamperelaisen veteraanimme, sillä hän seuraa innokkaana liittomme 
toimia ja osallistuu kokouksiin, joissa suhtautuu asioihin ammattikun
taa rakentavasti, mikä on hänen sopuisalle luonteelleen ominaista. 

60 V U O T T A 

täyttää marraskuun 17 p:nä hammasteknikkoveteraani Theodor Oskar 
Lagerkvist Turusta. 

Kansakoulun ja oppikoulun käytyään hän aloitti hammasteknikon 
opin hammaslääkäri Airaksella Pietasaaressa vuonna 1907. Hän on 
työskennellyt myös m.m. prof. DieckJn luona Berliinissä v. 1917—1919. 

Kunnioittavat onnittelumme! 

Kirjallisuutta 
Kirjakaupoista on nykyään saatavissa runsaasti ulkomaista hammas-

teknillistä kirjallisuutta, joka on etupäässä saksan- ja englanninkie
listä. Näistä mainittakoon esim. englanninkielinen Dr. Joseph S. 
Laudan teos »Practical full Denture prosthesis» sekä saksankielinen 
Victor K. llg'in teos »Zahnärztliche Keramik». Näitä teoksia saa tilata 
asiamies Kiskosen kautta Waldenin kirjakaupasta Helsingistä Bulevardi 
22 puhelin 25 426.' 
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SENIPAL-hammas on valmistettu puoliautomaattisesti korkealaatuisesta, ko 
ko maailmassa tuuuetusta PALAPONT-keiuoaineesta. Se saavuttaa 
hiomisessa ja käytössä pisimmän kestoajan ja kestää kaikki nor
maaliset paineet ja rasitukset. 

SENIPAL-hammas omaa varsinkin teknillisessä käsittelyssä erittäin hyvän 
vastustuskyvyn, vesikeittokokeessa rajattomasti ja öljykeittoko-
keessa aina 120° lämpötilan i l m a n muolo- ja värimuutoksia. 

SENIPAL-hampaassa on saavutettu tekohampaan luonnollinen elävöitys. SilL-
kaattitäytteen luonnollisella jäljittelyllä (vaaleissa ja n.s. nikotiini-
läiskien jäljittelyllä (tummissa hampaissa) on täydellisesti saavu
tettu kosmeettisen luonnollisuuden päämäärä. 

SENIPAL-hammas on niinollen luonnollisimman näköinen kaikista markki
noilla olevista hampaista. 

SENIPAL-hammasta kokeiltuanne huomaatte sen olevan hampaan, joka on 
kuin luotu juuri Teitä varten. 

M y y j ä S u o m e s s a : 

H A M M A S O Y 
Helsinki, Kalevankatu 3 A - Puh. 21 433 _ 
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Ammattipätevyjskokeet 26. 8 . - 3 . 9 . 1950 
Ammattipätevyyttään tutkituttamassa oli taas 15 hammasteknikko-

oppilasta 28. 8.—3. 9. välisenä aikana Ammattienedistämislaitoksella 
Helsingissä. Täällä suoritettiin Lääkintöhallituksen määräämän tutkija
lautakunnan alaisena tavallisia jokapäiväisessä lahoratoriotyössä esiin
tyviä töitä, kuten kokohammasto, osaproteesi, nastahammas, richmond, 
silta, alaleuan kaarityö j.n.e. Kaikki oppilaat ehtivät tehdä työnsä val
miiksi, vaikka työskentelymahdoll isuudet eivät suinkaan olleet parhaat 
mahdolliset; etenkin jalkaporakoneet hidastuttivat kovasti työn suju
mista ja lisäksi näytetöissä käytetty metalli, messinki, tuotti lisävai
keuksia. Mutta vaikka edellämainitut tekijät otetaankin huomioon, 
täytyy valittaen todeta, että liian pienellä perustaidolla tullaan kokei
siin yrittämään. Selviytyäkseen kunnialla edes näistä yksinkertaisista 
töistä, on oppilaiden kiinnitettävä paljon suurempaa huomiota ammat
titaitoonsa. Tosin syy ei ole yksin oppilaiden, vaan saavat myös työn
antajat kantaa vastuun, jos eivät kykene oppilaastaan säädetyssä ajassa 
ammattimieheksi opettamaan. Tutkinnosta selvisivät seuraavat oppilaat: 
J . Heikkinen, L . Hyvönen, A. Lehtonen, G. Levander, A. Lustig, I. Saa
rinen, A. Salmelainen ja tullaan heidät merkitsemään Lääkintöhalli-

-tiiksen luetteloon. 
Tutkijalautakuntaan kuuluivat hammaslääkärit N. Salmelin, B. 

Bautakorpi ja I. Boschier sekä hammasteknikot H. Koskinen, S. Nurto 
ja A. Hertola. 

Hela. 

Ymmärtäväinen mies ei milloinkaan halveksi kokemusta. 

Friedrich Hebhel. 

* ••' 

Mitä on suuri elämä? Se on nuoruuden unelma loleutetlima miehuuden 

iässä. 
AUred de Vigny. 
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Lähiaikoina saamme jälleen näytte lyymme useam
pia eri tyyppisiä E N G L A N T I L A I S I A K E S K I P A K O I S -
V A L U K O N E I T A . 

f l i : i l 

HAMMASVÄLINE OY 
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Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y.n 
25-vuotisen toiminnan merkitys 

jatkoa ed. num. 

Jo talvisota vei muutumia riveistämme ja sodan laajennuttua yleis
maailmalliseksi sekä meidän onnettomuudeksemme otettua siilien osaa, 
jäi joukostamme kentille useita. Monen laboratorion lienkilökunta oli 
sataprosenttisesti sotaliommissa ja ne työhuoneet, jotka olivat palvele
massa hammaslääkäreitä, joutuivat täydentämään henkilökuntaansa 
uusilla voimilla työpaineen keskittyessä niihin. Ammattiin tuli valtavat 
määrät nuorta työntekijäjoukkoa. Samaan aikaan koulutettiin hammas
lääkäriliiton myötävaikutuksel la sotavammaisista kymmenittäin uusia 
miehiä alallemme. 

Ymmärrettävistä syistä ei liiton toiminta voinut olla näinä surkeina 
vuosina tehokasta. Hammaslaboratorion omistajat halusivat tehostaa 
vaikutusvaltaansa ja perustivat oman yhdistyksen, jonka jäsenet silti 
kuuluivat miltein poikkeuksetta liittoon. Tämä tapahtui jo sodan aikana. 
Sen jälkeen näytti sataprosenttisesti kasvaneessa ammattikunnassa myös 
laajat hammasteknikkopiirit tuntevan tarvetta varsinaisen työntekijä-
ammattiosaston perustamiseen ja perustivatkin sellaisen välittömästi 
rauhan tultua. 

Tällaisissa oloissa oli liiton toiminta verrattain vaikeata. Pyrittiin 
yhdistämään lahorätorion omistajat yhdistyksineen takaisin liittoon sen 
alaosastona, mutta siinä ei onnistuttu. Alkoi monivaiheiset neuvottelut 
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näiden uusien järjestöjen ja liiton kesken palkkasopimuksista, työhin-
noista ja työehtosopimuksista. Kaikkia näitä neuvotteluja käytäessä oli 
oltava yhteydessä vielä hammaslääkäriliiton, hinta ja palkkaneuvoston 
y.m^ virastojen kanssa. Monenlaiset huolet aina liikevaihtoveroa myö
ten askarruttivat ja teettivät ylenmäärin työtä liiton johtaville elimille. 

Mutta kaiken tämän raskaan taakan kantanut liittomme johto ei 
iinohtaniit valvoa ammaltimme kellitystä. Se piti yhteyttä lääkintöhal
litukseen ja pyysi siltä tukea ammaltikasvatusolojemme toteuttamiseksi, 
anoi määrärahoja Kauppa- ja Teollisuusministeriöstä sen järjestämisek
si, teki ehdotuksia tutkintotilaisuuksien aikaansaamiseksi ja on ollut joka 
suhteessa aloitteentekijänä amattikunnan kohottamiseksi. Tästä on 
todisteena ne vuotuiset kurssit, joita on järjestetty .\mmattieiiedistämis-
laitoksella nuoremman ammattipolven kehittämiseksi. 

Keväällä 1949 on Lääkintöhallitus valivistanut ne perusteet, joilla al
kuperäisen, liiton laatiman ehdotuksen mukaan hammaslahoratoriot ovat 
velvoitettuja antamaan opetusta ottamilleen oppilaille. Tähän sisältyy 
myös ne perusteet, jotka liittomme aluperin on pannut ehdoksi labora
toriossa liidettävään oppilasmäärään nähden. Seitsemäntoista vuotta 
on liitto joutunut mitä ankarimmin taistelemaan näiden asioiden puo
lesta, ennenkuin se sai nähdä hedelmän kypsyvän. Liitollemme ja koko 
ammattikunnallemme olisi kaikkien tärkein ja ajankohtaisin tehtävä 
vaalin näiden saavutusten säilymistä, tehostua jäsenkunnalle niiden mer
kitystä ja arvoa, noudattaa itse tämän pyrkimyksen saavutettuja tulok
sin ja velvoituksin sekä edistää niitä jatkuvasti. 

Viimeksi kuluneena vuotena on ammattikunnan piiristä rylimä ham
masteknikolta ryhtynyt ajamaan sellaista asiaa kuin hammasproteesien-
teko-oikeuden hankkimista suoraan yleisölle. Ylimääräisessä liiton koko
uksessa sai asia tuekseen melko yksimielisen kannatuksen ja sen perus
teella ryhdyttiin näitä oikeuksia liakemaan. Mutta tällaisia asioita ryh
dyttäessä ajamaan, olisi ollut syytä harkita, millä tavalla se mahdolli
sesti voisi parantaa ammattikunnan asemaa, vielä kaikkein ensiksi, 
mitä varten tälle tielle halutaan lähteä. Mitkään ylimalkaiset perustelut 
eivät näin tärkeissä kysymyksissä riitä. Lisäksi sellainen menettelytapa, 
että näitä perusteluja ei voitu tuoda julki omassa ammattiliiton kokouk
sessa, on ollut omiaan heikontamaan liiton asemaa. Tästä on liitto jo 
saanut tuntea omassa sisäisessä rakentessaan suuren osan johtavista 
toimihenkilöistä eristäytyessä aikaisemmista tehtävistään ja osan tätä 
kannattaneidenkin pelkurimaisesti pötkiessä tiehensä saateettuaan ensin 



asian tähän vaiheeseen liiton hajoittamismielessä. Viimeksi mainitunlai
silta tyypeiltähän liitto voi tulevaisuudessa suojella itseään. 

Luodaksemme vielä katsauksen tähän mennessä mainitsemattomiin 
liittomme toimintamuotoihin, on meidän palattava aikaan alun tois
takymmentä vuotta sitten. Kun liittomme perusti sairasapukassan, antoi
vat hammastarvikeliikkeet sille tukea huomattavilla vuotuisilla lahjoi-
luksilla. Ammattikunnan on syystä oltava kiitollisia tätä rahastoa avus
taneille liikkeille. Rahasto on vuosikausia ollut apuna liittomme sairasta
vien jäsenien keskuudessa. Tämän luontoisten rahastojen olemassaolosta 
ja toiminnasta ovat lainmääräykset uudistuneet sen perustamisesta läh
tien, ja siksi rahaston säännöt ja sen edellyttämät maksut ja avustukset 
on saatettava niihin muotoihin kuin uusi laki edellyttää. Rohjetaan toi
voa, että jäsenistö tässäkin asiassa on niin rakentavalla kannalla, että 
rahasto saadaan ammattikunnalle onnellisesti ratkaistuksi. 

Kaikesta edelläolevasta ammattikunnalle tärkeästä toiminnan kuva 
uksesta puuttuu paljon, kuten liiton julkaiseman Hammasteknikkoleh-
den toimittaminen, erilaisten kurssien, niin kuin esim. runsaslukuisen 
osallistumismäärän saaneen luentosarjan työn psykologiasta, työn ope
tus opista ja työnjohto-opista järjestäminen y.m. paljon sellaista ammat
tikuntaa kehittävää ja sitovaa, jota on ollut koko 25-vuotisen taipaleen 
aikana. Mainittava on myös, että liitto lahjoitti Sosiaalimuseoon työ
väensuojelu- ja huoltonäyttelyyn jäsentensä harrastuksena tekemän ar
vokkaan kokoelman hainmastekniikan viimeaikaisten saavutuksien mu
kaisia työnäytteitä. Kokoelma arvioitiin yli 100,000 markan arvoiseksi. 

Koska hammasteknikot jokapäiväisellä uutteralla työllään ja Suomen 
Hammasteknikkojen liitto tässä kerrotulla yleishyödyll isel lä toiminnal
laan rakentaa hyvinvointia, niin meidän ei tarvitse kainostella vaatimuk-
sissamme päästä osalliseksi kunnolliseen toimeentuloon. 

Aikaisemmat kirjoitukset on julkaistu Hammasteknikkolehden en
simmäisessä ja toisessa numerossa tänä vuonna. 

O L E T K O S U O R I T T A N E T J Ä S E N M A K S U S I L I I T O L L E ! 
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F R E E P L A N E N 
ominaisuudet 

Suosittu SI MP LE anatominen artikulaattori 
1 Kondyli nivel on sovitettu seuraamaan oklUsali-käyräa 10,16 sm säteel

lä. Hampaat asetettuina tämän säteen mukaan tarjoavat saman liikku
misvapauden kuin normaali leuassakin. 

2. Oklusalitaso on helposti tarkistettavissa yksinkertaisen insisalinastan 
avulla. 

•A. Erikois asettelu-levy tekee hampaitten asettelun lasapainopurenlaan 
vksinkertaiseksi. 

4. Pienin mahdollisin määrä liikkuvia ja irrallisia osia. Vahva rakenne. 

YKSINMVY.I.4 .SUOMESSA: OY DENTALDEPOT AB. E.RANTA 2. HEL.SINKI. 
T H E AMALGAMATED DENTAL CO. Ltd. 7, SWALLOW ST. LONDON W. 1. 



Mikä on aiheuttanut S V E D I A T E M P O S T A T posliini-

uunin suuren suosion? 

V a r m a a n k i n s e n s u u r i t a l o n 
<i e 11 i s n 11 s j a 1 n o t e 11 a v u u s . 

H A M M A S V Ä L I N E OY 

Helsinki 1950. Kirjapaino Oy. S A N A 


