
1 JohDanto

Tutkielmamme aiheena on hammas-
proteesien ID-merkintä eli henkilöl-
lisyysmerkintä. Hammasproteesin 
merkitseminen sosiaaliturvatunnuk-
sella tai nimellä meillä täällä Suo-
messa ei ole kovinkaan yleistä, mikä 
on hieman erikoista, koska merkin-
nän tarve on todettu monissa eri 
yhteyksissä.

Merkitsemisestä on tehty FDI:n 
(Maailman hammasjärjestö) suositus 
vuonna 1978. Ruotsissa ID-merkintä 
on ollut pakollinen vuodesta 1981 
lähtien. Suomessa merkitsemisestä 
on tehty ainoastaan yleisluontoinen 
suositus (Marjoranta).

Omassa työssämme olemme koh-
danneet vuosien aikana vain muu-
tamia tapauksia, joissa asiakkaan 
vanhoissa hammasproteeseissa on 
ollut henkilöllisyysmerkintä, nämä-
kin tapaukset ovat olleet ruotsalaista 
alkuperää. Muutamia merkitsemistä 
koskevia kyselyitä on tullut vuosien 
mittaan. Tosin tällä hetkellä kyselyitä 
tulee jatkuvasti enemmän.

Lähdeteoksia aiheesta ei ole 
olemassa, joten olemme edenneet 
ensin selvittämällä itse eri merkin-
tätapoja ja sen jälkeen haastatte-
lemalla aiheeseen käytännössä 
paneutuneita alan ammattilaisia. 
Tässä tutkielmassa käsittelemme 
eri merkitsemistapojen edut ja hai-
tat ja pohdimme niiden vaikutusta 
työn valmistusprosessissa ja työn 
lopputulokseen.
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2 iD-merkinnän 
Puuttumisesta aiheutuVia 
onGelmia

Terveellä ja normaalia arkielämää 
elävällä hammasproteesin käyttäjäl-
lä ID-merkintä tai sen puuttuminen 
ei ole ongelma. Hankaluudet tulevat 
kuitenkin eteen heti, jos käyttäjä ei 
itse pysty tunnistamaan proteese-
jaan muistin tai huomiokyvyn hei-
kentymisen vuoksi. Tunnistamison-
gelmat voivat olla väliaikaisia (on-
nettomuustilanteet, sairastumiset), 
ja toisaalta esimerkiksi dementoi-
tuneen asiakkaan kohdalla ne ovat 
pysyviä. Molemmissa tapauksissa 
niiltä vältytään, kun proteesit on jo 
edeltä varustettu ID-merkinnällä.

Onnettomuustapauksissa ID-mer-
kintä hammasproteesissa auttaa 
tunnistamisessa.  Haastattelujen 
yhteydessä kuulimme tapauksesta, 
jossa oikeushammaslääkäri selvitti 
lento-onnettomuuden uhrin henkilöl-
lisyyden hammasproteesimerkintö-
jen avulla (Marjoranta). Merkittyjen 
hammasproteesien avulla voidaan 
siis selvittää ihmisen henkilöllisyys 
sellaisissakin kuolemantapauksissa, 
joissa vainaja on muilta osin vaikeas-
ti tunnistettavissa. Tämä edellyttää 
kuitenkin, että merkintä on tehty riit-
tävän laadukkaasti ja materiaalista, 
joka kestää korkeita lämpötiloja ja 
happoja.

Suurimpana apuna hammas-
proteesin merkitseminen on sai-
raaloiden vuodeosastoilla, joissa 
henkilökunta joutuu päivittäin sel-
vittämään kadonneita tai vaihtunei-
ta hammasproteeseja (Poutiainen). 
Vanhenevan väestörakenteen vuoksi 

ja jatkuvasti kasvavan laitoshoitoa 
tarvitsevan väestönosan etuja aja-
tellen hammasproteesin henkilö-
kohtainen merkitseminen on lähes 
välttämätöntä. Haastattelemamme 
sairaanhoitoalan ammattilainen 
Minna Poutiainen vahvisti, että 
ongelmia tulee käytännössä eteen 
joka päivä varsinkin dementiaa sai-
rastavien keskuudessa. Dementiaa 
sairastavilla henkilöillä, jotka käyttä-
vät hammasproteesia, ID-merkinnän 
tulisikin mielestämme olla pakolli-
nen. Yli 85-vuotiaista vanhuksista 
dementiaa sairastaa Suomessa jo 
noin joka kolmas, ja väestön ikään-
tyessä heidän lukumääränsä tulee 
kasvamaan (Härkönen).

 

3 hammasProteesin 
merkintään liittYVät 
kYsYmYkset
Tutkimuksemme lähtökohtana on ky-
symys, miten toteutamme hammas-
proteesin laadukkaan ID-merkinnän 
helposti ja edullisesti. Merkinnän tu-
lisi olla laadukas kestääkseen pitkä-
aikaisen käytön suun erityisolosuh-
teissa. Sen tulisi säilyttää muotonsa 
myös mahdollisissa onnettomuusti-
lanteissa. ID-merkinnän täytyy myös 
kestää proteesien puhdistus- ja kor-
jauskäsittely.

Hammasproteesien valmistami-
sen kokonaisprosessissa ID-mer-
kinnän tekemiseen ei saisi kulua 
kohtuuttomasti aikaa. Merkinnän 
tekemiseen liittyvien kustannusten 
tulisi pysyä huokeina, sekä proteesi-
en valmistajan että asiakkaan etua 
ajatellen. Koska merkitsemiskult-
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tuuria ei Suomessa ole, välineet on 
rakennettava itse ja materiaalit ovat 
hankalasti saatavissa. Esimerkkinä 
Saarimaan tilaus: Tilattu lokakuun 
16. päivä Hammasvälineen kautta 
merkitsemisnauhaa, joka toimite-
taan tehtaalta Saksasta. Tammi-
kuussa 2009 odotetaan edelleen 
nauhaa; se ei ole vielä tullut.

Merkitsemiselle on hyvä asettaa 
suuret vaatimukset. ID-merkinnän 
on oltava proteesissa pysyvä ja par-
haassa tapauksessa niin hyvin tehty, 
että tarvittaessa se pystytään siirtä-
mään toiseen kohtaan, jos proteesia 
joudutaan muokkaamaan tai jopa 
uusimaan.  Lisäksi merkinnän on 
oltava helposti luettavissa.

Hygieniasta ei voida vähimmis-
säkään määrin joustaa. Materiaalin 
tulisi olla myös röntgenpositiivinen. 
Röntgenpositiivisuus tukee merkit-
semistavan soveltuvuutta vainajan 
tunnistamiseen, jos ruumis on epä-
määräinen. Kun röntgenkuvissa nä-
kyy kirkkaana metallinauha, se aut-
taa tunnistamisessa (Marjoranta).

ID-merkintä ei saa olla epäesteet-
tinen, eikä materiaali luonnollisesti-
kaan saa olla myrkyllinen (Saksa). 
Se ei myöskään saa olla proteesin 
rakennetta heikentävä (Marjoran-
ta).

Tutkimuksessamme ja eri merkin-
tätapoja kartoittaessamme kiinni-
tämme huomiota erityisesti näihin 
seikkoihin.

4 kehittämistehtäVän 
tarkoitus Ja aineisto
Tutkimuksen aihe on luonteeltaan 
sellainen, ettei siitä ole olemassa 
aikaisempaa kirjallista materiaalia 
muuta kuin hajanaisesti eri Inter-
net-lähteissä. Sen vuoksi olemme 
käyttäneet tutkimuksemme lähteinä 
mainittujen Internet-sivujen lisäksi 
alalla toimivia asiantuntijoita. Tar-
koituksemme on selvittää mahdol-
lisimman hyvin käytettävissä olevat 
keinot ja mahdollisuudet parhaan 
ja järkevän lopputuloksen saami-
seksi. 

Tutkimukseemme olemme haas-
tatelleet eri alojen ammattilaisia, joi-
den tiesimme pystyvän auttamaan 
meitä tiedon saannissa. Professori 
Pekka Vallittu Turusta on tutkinut 

hammasproteeseissa käytettäviä 
muoveja ja lukemattomia määriä 
eri materiaaleja ja niiden soveltu-
vuutta ihmisen kehoon. Vallittu on 
myös hammasteknikko, joten hänel-
tä saamamme tieto oli ensiarvoisen 
tärkeää. Erikoishammasteknikko 
Mika Heinonen Forssasta on työs-
sään käyttänyt merkitsemismene-
telmänä mikrosirua. 

Hammasteknikko Kari Saksa joh-
taa Umeåssa isoa hammaslaborato-
riota ja tuntee Ruotsin merkitsemis-
tavan perusteellisesti ja pitkältä ajal-
ta. Häneltä saamamme tieto oli kor-
vaamatonta. Erikoissairaanhoitaja 
Eeva Härkönen on perhetuttumme. 
Hänellä on kokemusta sairaaloiden 
vuodeosastojen kaikista asioista, 
joihin liittyy myös hammasprotee-
sien käyttäjistä huolehtiminen; siitä 
johtuen oli luontevaa haastatella tut-
kimustamme varten myös häntä. 

Erikoishammasteknikko J-P 
Marjoranta Helsingistä on pitänyt 
hammasteknikkopäivillä luennon 
tutkielmamme aiheesta. Minna 
Poutiainen puolestaan on hammas-
teknikko-opiskelija ja Helsingin Kus-
taankartanon vanhainkodin hoitaja, 
joten hänen kanssaan oli antoisaa 
keskustella.

Yllä mainittujen lähteiden perus-
teella olemme koonneet selonteon 
erilaisista merkitsemistavoista. Sa-
malla olemme kriittisesti tutkineet 
ja tarkastelleet niitä jokaista, ottaen 
huomioon kysymyksenasettelun yh-
teydessä esiin tuodut edut ja hai-
tat. 

5 erilaisia 
merkitsemistaPoJa
Meillä Suomessa ei ole ollut tapana 
merkitä hammasproteeseja lain-
kaan, joten minkäänlaista ”merkit-
semistapakulttuuria” ei meille ole 
syntynyt. Hyvin yleinen tapa on ollut 
pienen kuopan kaivertaminen ham-
masproteesin palatinaalipinnal-
le, johon sitten on tehty merkintä 
lyijykynällä ja sen jälkeen peitetty 
kirkkaalla kylmäakryylillä. Tämä mer-
kitsemistapa on kuitenkin osoittau-
tunut huteraksi ja vain väliaikaiseksi 
ratkaisuksi.

Työssämme olemme myös näh-
neet erilaisia kaiverruksia ja raa-

putuksia proteesilevyn pinnassa. 
Nämä tavat on syytä unohtaa en-
nen kuin niitä alkaa edes kokeilla, 
sillä vastaan tulee suuria hygienia- ja 
ärsytysongelmia, kun proteesit ovat 
jatkuvassa käytössä.

Perussäätönä voidaan pitää sitä, 
että merkintä ei saa olla epäesteet-
tinen, eikä materiaali luonnollisesti-
kaan saa olla myrkyllinen. On myös 
varmistettava, ettei merkintä aiheu-
ta suuhun mekaanista ärsytystä. 
Se ei myöskään saa olla proteesin 
rakennetta heikentävä.  Erilaisten 
”vierasmateriaalien” käyttö ei ole 
suositeltavaa, vaan kaikkien mate-
riaalien tulee olla CE-merkinnällä 
varustettuja (Vallittu.)

CE- merkintä on varmennus siitä, 
että materiaalit vastaavat Euroopan 
Unionin laatuvaatimuksia. EU- direk-
tiivit ovat ylikansallisia säädöksiä, 
niissä esitetään yleensä vain olen-
naiset turvallisuus- ja yhteensopi-
vuusvaatimukset. Kun ne on täytetty, 
tuotteisiin voidaan kiinnittää CE- mer-
kintä ja niitä voidaan markkinoida 
vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla. 
Valmistaja kiinnittää tuotteeseensa 
CE- merkin. Jos tuotteessa on CE-
merkintä, voimme paremmin luottaa 
tuotteen valmistajiin (Saksa).

 

5.1 Proteesin sisään upotettu 
metrodent-liuska
Merkitsemiseen on käytetty Metro-
dentin  Denture ID Kit -nauhaa, jo-
hon numerointi on kirjoitettu veteen 
liukenemattomalla tussilla (Kuva 1). 
Nauha on upotettu proteesin sisään 
jälkeenpäin ja kohta peitetty kirkkaal-
la kylmäakryylilla. Edut: merkintä on 
aika selkeä ja helposti luettavissa. 
Haitat: työläs tehdä, epäonnistumi-
sen mahdollisuus suuri, koska nau-
ha on haparaa ja tussikynän mer-
kinnät helposti suttaantuvat, kun 
niitä asetellaan tilaansa. Tussikynän 
käyttö ei ole muutenkaan suotavaa, 
koska se sisältää värikomponentteja 
(Vallittu).

5.2 ruusuporakaiverrus 
metrodent-liuskaan
Ruusuporakaiverrus on tehty Met-
rodent Denture ID Kit –nauhaan. 
Nauha on upotettu proteesin sisään 
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jälkeenpäin ja kohta peitetty kirk-
kaalla kylmäakryylilla (Kuva 2). Edut: 
ei mitään etuja, jotka puoltaisivat 
tämän tekniikan käyttöä. Haitat: vai-
kea tehdä, aikaa vievä, suuri epä-
onnistumisen mahdollisuus, koska 
nauha niin lepsua ja ohutta. Vaikea 
löytää oikeanlaista poraa joka sovel-
tuisi työstämiseen, teksti on myös 
vaikeasti luettavissa.

5.3 metrodent-liuskan 
testaaminen
Metrodentin Denture ID Kit -nauha 
sulaa lämmittäessä erittäin helposti. 
Materiaalin koostumus on tuntema-
ton, koska emme saaneet valmista-
jalta mitään tietoja tästä nauhasta, 
jota Plandent markkinoi. Tekemis-
sämme kokeissa ilmeni, ettei se ei 
ole lämmönkestävää (Kuva 3). Läm-
mönkestävyys olisi eduksi ajatellen 
merkinnän röntgenpositiivisuutta ja 
säilyvyyttä suuronnettomuudessa. 

 

5.4 kirjoittimella tulostettu 
tarranauha
Dymo-kirjoittimella tulostettu tarra-
nauha, joka upotetaan proteesiin jäl-
keenpäin. Merkintäkohta peitetään 
kirkkaalla kylmäakryylillä (Kuva 4). 
Edut: Selkeä, helposti luettavissa, 
helppotekoinen. Haitat: vierasmate-
riaali, miten reagoi suun olosuhteis-
sa? Värimateriaali tekstissä ei ole 
eduksi, koska se sisältää värikom-
ponentteja. Ainut järkevä tekniikka 
olisi tämän kalvon tyyppinen ratkai-
su, johon merkintä tehdään kohopai-
nauma-menetelmällä. Emme kuiten-
kaan keksineet tähän menetelmään 
käytännön ratkaisua.

5.5 Värillinen 
kylmäakryylikaiverrus
Merkinnän materiaali on oikomis-

kojeissa käytettävää Forestadent-
värinestettä. Yhtä hyvin voidaan 
myös käyttää apteekista saatavaa 
väripigmenttiä. Teksti on tehty ruu-
suporalla, ja siihen on lisätty värillis-
tä korjausakryyliä. Lopullinen pinta 
on tehty kirkkaasta kylmäakryylista 
(Kuva 5). Edut: suhteellisen nopea, 
edullinen ratkaisu, selkeä ja helposti 
luettavissa. Haitat: Proteesin vahin-

KUVA 1 Proteesiin upotettu Metrodent-liuska (Saarimaa).

KUVA 2 Kaiverrus Metrodent-liuskaan (Saarimaa).

KUVA 3 Tulitesti (Saarimaa).
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goittuessa merkintä katoaa helpos-
ti korjausprosessin aikana, työläs 
poistaa ja tehdä uusi. Tällä merkin-
nällä varustettu proteesin teksti on 
halkeamisen / korjauksen jälkeen 
aika sekasotku. Tekniikka sopii mai-
niosti vanhainkotitapauksissa, jolloin 
useimmiten riittää pelkkä väriteksti, 
jossa on potilaan nimikirjaimet ja 
tarvittaessa syntymävuosi. Tällä 
tekniikalla saadaan halvalla riittävä 
merkintä arjen pyörteisiin.

5.6 stanssattu liuska
Stanssattu teräsliuska on Ruotsissa 
yleisesti käytössä oleva merkintäta-
pa (Saksa). Nauha on upotettu pro-
teesin sisään jälkeenpäin ja kohta 
peitetty kirkkaalla kylmäakryylilla 
(Kuva 6). Edut: helppo ja nopea teh-
dä kaikilta osin, sopivan kokoinen, 
pitkäkestoinen, röntgenpositiivinen, 
yksinkertainen.  Haitat: Numeroinnin 
teksti pieni, helposti ongelmia huo-
nonäköisille. Samaa tekniikkaa voi-
daan soveltaa myös platinanauhalla, 
tosin työn hinta nousee helposti pla-
tinaa käytettäessä liian suureksi.

 

5.7 identure-pakkaus
Identure on Yhdysvalloissa käytössä 
oleva merkintätapa. Proteesin pinta 
hiotaan karkealla sienellä mataksi. 
Tämän jälkeen tehdään veteen liu-
kenemattomalla tussilla ID-merkintä 
proteesiin ja merkintäkohta lakataan 
pensselillä (Kuva 7). Edut: nopea ja 
helppo tehdä. Haitat: ei kestä käy-
tössä, se on varma. Merkintäpinta 
jää väkisin koholle lakasta johtuen, 
ja tästä syntyy kieleen mekaanista 
ärsytystä. Merkitsemisestä syntyy 
myös hygieniahaittoja. Lakkapinta 
rakoilee käytössä ja bakteerit ”pe-
siytyvät”, minkä vuoksi emme suo-
sittele edes kokeilemaan tätä tek-
niikkaa.

5.8 mikro- eli koodimerkintä 
Berner Data Mars valmistaa mik-
rosirua, joka on biolasin sisälle 
sijoitettu viivakooditunniste. Tun-
niste sisältää metalliseosta, lähin-
nä kuparijohdannaisia osia (Data 
Mars). Mikrosiru voidaan asentaa 
hammasproteesiin joko proteesin 

KUVA 4 Dymo-teksti (Saarimaa).

KUVA 5 Väripigmenttikaiverrus (Painilainen).

KUVA 6 Ruotsin malli (Saarimaa).
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KUVA 7 Tarvikepaketti Identure-merkin-
tää varten (Kuva: www.nextag.com).

prässäysvaiheessa tai kylmäakryy-
lilla jälkeenpäin. Asiakkaalle tulee 
automaattisesti kohdennettu nume-
rokoodi, joka voidaan lukea erillisellä 
koodilukijalla (Heinonen). Mikrosirun 
etuna voidaan pitää sen helppoa 
asennusta. Koska siru on kooltaan 
pieni, se on myös asiakkaan kannal-
ta erittäin helppokäyttöinen (Kuva 
8). Lisäetuna on edullinen hinta. 
Erikoishammasteknikko Mika Hei-
nosen mukaan suureksi ongelmaksi 
muodostuu juridinen puoli: asiak-
kaan henkilötietosuoja on puutteel-
linen. Toinen ongelma on tekniikan 
tuntemattomuus: sirun käytön tulisi 
olla yhtenäistä ja yleistä kaikkialla, 
ennen kuin sitä voidaan suositella 
suomalaisille proteesien valmista-
jille. On järjetöntä tehdä mikrosiru-
merkintöjä vain yksittäistapauksia 
varten. Lisäksi sitä varten tarvittai-
siin myös lukulaite (Kuva 9).

                    

6 YhteenVeto Ja arViointi
Hammasproteesin ID- merkintä pro-
teesissa on oltava pysyvä. Tilapäisiä 
merkintöjä ei kannata tehdä. Mer-
kitsemisen suurimpia esteitä ovat 
olleet asenteet, motivaatio ja tiedon 
puute. Hammaslaboratorioissa on-
gelmat ovat olleet yhteneviä, mutta 
myös kustannukset ja materiaalien 
saatavuus ja valmistustapa ovat 
muodostuneet ongelmaksi. Suo-
messa suurin este merkitsemiselle 
on uskoaksemme tiedon puute, niin 
hammaslaboratorioissa kuin ham-
maslääkäreiden vastaanotolla.

Olemme kriittisesti tutkineet ja 
arvioineet eri merkitsemistekniikat 
ja laatineet niiden ominaisuuksista 
taulukon (Liite 2). Kaikki merkitse-
mistekniikat ovat joiltain osin hyviä. 
Tilanteeseen sopivaa merkitsemista-
paa valitessa on syytä käyttää omaa 
”maalaisjärkeä”. Tämän tutkimuk-
sen perusteella emme voi suositella 
vain yhtä ja ainoaa tekniikkaa, joka 
olisi ”se oikea”. Esiteltyjä merkitse-
mistapoja voi kaikkia käyttää, tai 
niistä voi valita itselleen sopivan vä-
limuodon. Jokainen työskennelköön 
oman ammattitaitonsa ja mieltymys-
tensä sekä tilanteen vaatimusten 
mukaan.

Yhteenvetona voimme todeta, 
että raaputusta ja lyijykynämerkin-

tää emme suosittele, sillä ne eivät 
sovellu suun olosuhteisiin. Emme 
myöskään suosittele Yhdysvalloissa 
käytettävää Identure-merkintää.

Olemme arvioineet eri merkitse-
mistekniikat ja kaikista tutkituista 
mahdollisuuksista päätyneet Ruot-
sissa käytössä olevaan stanssattuun 
teräsliuskaan. Tämä merkitsemista-
pa on helppo tehdä ja erittäin laadu-
kas. Se täyttää lähes kaikki työlle 
asettamamme kriteerit. Ainoaksi 
ongelmaksi muodostuvat stanssa-
uslaitteen (ks. Liite 1) saatavuuteen 
liittyvät kysymykset. Tällä hetkellä 
laitteiden saatavuusongelmien vuok-
si tekniikan kustannukset muodos-
tuvat korkeiksi, joten merkintä tulee 
asiakkaalle kalliiksi.

 

KUVA 8 Data Mars -biolasin sisällä ole-
va mikrosiru: vertauskohtana riisinjyviä 
(Kuva: www.datamars.com).

KUVA 9 Mikrosirun lukija. Lukulaitteita 
on monenlaisia, eri malleja ja kokoja 
(Kuva: www.datamars.com).
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Liite 2
Taulukko merkitsemismenetelmien ominaisuuksista.

Taulukossa on käytetty merkintöjä:
5 = erinomainen  4 = hyvä  3 = tyydyttävä  2 = välttävä  1 = heikko  0 = emme suosittele 
  

 
ominaisuus/
menetelmä

Raaputus/kaiverrus 5 0 3 5 5

Lyijykynämerkintä 5 0 3 1 5

Upotusliuska + tussi 3 3 2 5 3

Kirjoitinteksti 5 1 1 4 4

Väripigmentti 5 2 4 2 3

Stanssiliuska 1 5 5 4 1

Identure-merkintä 0 0 0 5 4

Mikromerkintä 3 4 4 5 2

Liite 1
Kuva Ruotsissa käytössä olevasta stanssauslaitteesta. Kuvassa oleva laite on 
teetetty erikoistyönä  kellosepällä ja ollut käytössä pian 30 vuotta.

materiaalin 
ja laitteiden 
saatavuus

materiaalin 
soveltuvuus

suuhun

merkinnän 
kestävyys 
käytössä

Valmistus-
prosessin 
helppous

hinta
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