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ONNELLISIN PÄIVÄ
Oi valo, mistä toitkaan mieleeni
mun elämäni hetken kirkkaimman,
mun elämäni suuren onnenpäivän?
Siit' on jo kauan - koululuvan eellä.
Mun oli mieleni niin onnenkevyt,
niin täynnä valoa ja kevättä
ja loputtoman suven odotusta.
Ja pääsky lensi poikki pihanurmen
ja nousi korkealle koivuin yli
ja pääskyn lentoon liitin toiveeni
ja kaiken kevään riemun, joka sykki
mun rinnassani pitkän talven jälkeen.
Ja pääsky katos taivaan sinimereen
ja sinne liiti toiveheni myöskin.
Oot iät siunattu, sa pääsky pieni,
ja elämäni päivä onnellisin!
Sun muistos kukkii tänään mielessäni
kuin joskus syksyn aikaan kevään kukka.

V.A. Koskenniemi

Cursus Tulla
1974-79
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Ajanto Jari (Jarppa)

Angervuori Marja

ALOITTI opiskelun jo -73, mutta rauhoitti tahtia ja siirtyi -74 aloittaneiden joukkoon. Sittemmin tyylikkäästi pukeutuva mersumies, joka
kyllästymiseen asti toisteli laulun pätkää «IfYou
Want My Money and You Think I am Sexy . .. ».
Komea mies parran kanssa ja ilman.

KURSSIN kiltein ja pienin. Myös laboratoriohoitajan koulutuksen omaava Keski-Suomen
tyttö, joka myös palannee kotiseudulleen. Tuntee ilmeistä kiinnostusta lääketieteen suuntaan
ja pitää automaattivaihteisista autoista .

Blomberg Lauri (Lare)

Bäck Ilkka

VAITELIAS mies, joka ei suuremmille joukoille
pitkiä puheita pitänyt. Juhlissa melkoisen usein
saapuvilla ensimmäisten joukossa . Jäi pois
kurssikuvasta, kun meni ensimmäisenä viimeiseen lopputenttiin. Kävelytyyli kuin Luke Skywalkerilla elokuvassa «Tähtien Sota».

HUOMATTAVANraitis mies, jolla monia arvoituksellisia piirteitä. Naimisiin menekin tapahtui yllättäen, nyttemmin on jälkikasvuakin
isin ilona. Kuopion oma poika, joka myös aikonee jäädä paikkakunnalle tai ainakin jonnekin
lähiseudulle , kuten esimerkiksi Sallaan.
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Hakulinen Paula

HartikainenNiilo

OPISKELLULISESTI kurssin menestyksellisimpiä. Pitkä Kemin tyttö, joka opiskelun ed etessä vaikutti muuttuvan yhä enemmän edukseen. Kemi kutsunee myös valmistumisen jälkeen ...

JÄMERÄ,liinaharjainen urheilumies: juoksee ,
hiihtää ja palloilee paljon muutenkin. Ei jätä
luennoilla mitään sattuman varaan kysellen
epäselväksi jääneitä kohtia joskus liikaakin (ainakin muiden mielestä). Harrastaa myös valokuvausta ja pyöräilyä.

Huhtinen Lea

Hynynen Marita

EX-SAIRAANHOITAJA
ja muutenkin touhu-

OPISKELUN tiimellyksessä avioitui silloisen fysiikan opiskelija-Kullervon kanssa (huom . nykyisin maisterismiehiä). Tyttö , jolla on hymy
herkässä ja takana myös tanssiharrastusta.
Lähtee syksystä Englannin maalle.

kas tyttö. Erilaisista autoista päätellen taustalta
epäillään löytyvän sponsorin .. . Epävirallisten
tietojen mukaan myös puutarhanhoidollisia
harrastuksia.
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Ikonen Anja

Juntunen Leena

KIIREINEN rouva Lieksasta , jolla on tiettävästi
kurssin ennätys tehtyjen paikkojen ja yhtä aikaa hoidossa olleiden potilaiden määrässä .
Melko tyypillinen piirre tulla tentteihin 1/2 tun tia myöhässä. Ei silti, että tämä olisi mitenkään
menestystä haitannut . . . Kurssiemäntä.

HUOMATTAVANnuoren

näköinen , noin
hammaslääkäriksi. Opiskeluaikaan mahtuu
myös kaksi matkaa opintojen merkeissä Saksaan. Osaa esittää ajatuksensa selkeästi, lisäksi
havaittavissa rohkea maku miesten suhteen .
Huomattavankin paljon tekemistä seuraavan
kanssa ...

Kinnunen Marketta

Kohonen Paula

ASUIVAT edellä mainitun kanssa yhteisessä
kämpässä opiskelun alkuaikoina - ovessa luki
yksinkertaisuuden vuoksi KINTUNEN. Tuli
todistettavasti hyvin toimeen myös alempikurssilaisten kanSSrt.

KIIREINEN tyttö muutenkin kuin tyttärensä
kanssa. Taipumuksena myös kadotella tavaroita . Tarinan mukaan vaihtanut työpaikkaa ennätyksellisellä tahdilla: 4 tuntia viransijaisena
Imatralla, siitä sujuvasti Parikkalaan . . .
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Kokko Kari (Koksi)

Korhonen Heikki (Hessu)

LOISTAVA opiskelumenestys , jota ei välttämättä päällepäin uskoisi. Vaihtoi kaksipyöräisen (huom. ei polkupyörä) autoon juuri ennen
valmistumisen lähestymistä. Äänessä seksikkään matala soundi. Ei ollut kuullut mitään
Savo Savuttomaksi-kampanjasta .

PUOLISKONSA Salmen kanssa mainio yhdistelmä vaikka korkeakoulun humppamestaruuskilpailuihin. Ainejärjestön puheenjohtajuuden
(-75) lisäksi pesunkestävä ylioppilaspoliitikko.
Nyttemmin ajelee herroiksi Kuplalla, jossa metallinhohtoväri ja kaikki.

Laakso Markku

Linnala Jyrki (Jyrki-Boy)

JO toisen polven hammaslääkäri. Maatalousharrastus vei ja vie sen verran aikaa, että valmistuminen hieman pyrki lykkääntymään . Ostaa ja myy mitä vaan ja yleisesti ottaen pyrkii
muuttamaan kaiken mahdollisen rahaksi Onnellinen traktorin omistaja .

EX-JALKAPALLOILIJA, jolla huomattavana
avuna tulla toimeen ihmisten, siis myös potilaiden , kanssa. Ulospäin tasainen luonne , jolla on
melkoisesti yhteistä seuraavan kanssa: mainittakpon nyt vain yhteinen tutkimusprojekti ja
yhteinen taipumus olla aina juhlien sattuessa
paikalla.

Lyytinen Kari

Mannberg Risto

PIKKUISEN hiljainen - joskus, mutta ei haitallisesti. Juhlamieltä ajoittain. Kliinisen opiskelun
alkupuolella erikoistui poistoihin: tästä todisteena vieläkin Savo-talon klinikan seinässä olevat
poistorastit, kun paperi Lyytisen kohdalla
loppui kesken.

KUKA ajaa oranssilla Volkkarilla ... Kuka musiikista juhlissa huolehtii .. . Kellä kur~in ainoa
kiinteällä kojeella hoidettava Angle II-luokan
purenta on . . . (Se on) Rii-rii-Risto Mannberg .. . Ei eläkkeelläkään Risto rauhaa saa ,
hän panimon aikoo perustaa . ..

Matikka Ulla

Mikkonen Markku

TYTÖSTÄ piti tulla ensi alkuun apteekkari.
Erikoistunut hoitamaan laajaa sukuaan, mm .
oma muusikko-mies aikomista varten täysin
raudoitettu. Rouvan tanssitaidosta annettu
pelkästään positiivisia lausuntoja .

KURSSIN pisin ja parrakkain. Muuttui (jossa
häntä mahdollisesti avustettiin) vuosien mittaan
erääksi tyylikkäimmistä pukeutumisen suhteen .
Tiettävästi näppärä käsistään muutenkin kuin
hammashommissa .
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Mäenpää Arja-Liisa

Pajukoski Hanna

ALOITTI alan opiskelun Oulussa, josta kaartoi
Turun kautta Kuopioon. Suoriutui klinikkahommista hämmästyttävän ripeästi ottaen huomioon, että väliin mahtuu parikin äitiyslomaa
(tulokset Topi Olli ja Juho Otto).

EI ANTANUTopiskelun mitenkään vaikuttaa
elämänrytmiinsä: oli mukana monesrn matkassa ja matkusteli pitkiäkin matkoja. Alppihiihdon opettajana Tahkovuorella, minkä lisäksi parit vuodet Dentinan puheenjohtajana hallituksessa paljon pitempään .

Pitkänen Asta

Pitkänen Heikki

KERTOMANSA mukaan jo kovasti kyllästynyt
opiskeluun (aikaisempi pohja filosofian kandidaatti). Lähtikin töihin Sodankylään jo hyvissä
ajoin (3 + 2 kuukautta) ennen valmistumista.

HILJAINEN mies - hiljainen hymy. Kaiken
puolin empaattinen tyyppi. Toimi Riston henkihammaslääkärinä. Tavattiin useamman kerran rakkulasorrnisena juurihoidon jälkeen. Leveän myhäilevä kävelytyyli.
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Karikoski Aija

Pääkkö Inkeri

EX-PUTKONEN . Ahkera luennoilla kävijä,
mitä ei täydellisesti pystytty hyödyntämään
luettavuutta haitanneen käsialan kubistisuuden
takia. Tätä nykyä tuntenee kaipuuta Suomen
Arm~ijan suuntaan.

ENTINEN sairaanhoitaja , joka taannoisesti
matkusti mm. kerran maailman ympäri. Tenttien jälkeen pinttyneenä tapana mennä tyttöjen kanssa Pubiin mm. syömään. Käy ajoittain
töissä Ruotsin puolella.

Salmi Jarmo (Jakke)

Tulla Harri

50-LUVUN renesanssin diggari, joka palasi valmistumisen myötä viran merkeissä syntysijoilleen Tornion joen rantamille. Harrastaa muotihattuja. Joskus hankaluuksia päästä eroon
potilaista. Pojalla pigmentti pinnassa .

KURSSI-isäntä, joka jakoi loppuaikoina opiskelutarmoaan myös lääketieteen puolelle. Ainoa hampaalainen, jolla oma DIUREX-kassi.
Nuorempana huhujen mukaan urheilumiehiä,
nyttemmin tahti hieman rauhoittunut

-

Utriainen Pekka

Viuhkonen Maija-Leena

KURSSIN tehokkain myyjä (perunoita , pork kanoita , pääkalloja) . Siirtyi sujuvasti Kuopion
kaupungin palvelukseen . Käsitteli ennätysmäärän potilaita opiskeluaikanaan toimien myös
tuntiassarina .

MENES1YIlopputenteissä mitä parhaiten. Sai
kliiniset työt ensimmäisenä valmiiksi. Viileän,
salaperäinen hymy, johon usein liittyi pieni
kriittinen nyanssi. Veroasiat lienevät järjestyksessä.
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Toinen vuosikerta hammaslääkäreitä valmistuu toukokuussa 1979 Kuopion korkeakoulusta. Tämä kurssi, joka edeltäjänsä tavoin aloitti opintonsa asekoulu~a, varusvarastossa,
pommisuojasg, Työnkulmalla, Savo-taiosg ym. tilapäismojissa sai sentään viettää kokonaisen vuoden ikiomisa uus~ tiloissa.
Kurssi on käyttänyt parantuneita olosuhteita tehokkaasti hyväkseen, koska se edelliseen
kurssiin verrattuna suuremmista suoritevaatimuksistaan huolimatta valmistuu jopa hiukkasta aikaisemmin. Lisäksi on todettava, että varsin paljon on todistuksiin kertynyt arvosanoja «hyvä» ja «erinomainen». Siksi on täysin luonnollista, että valmistuminen, valmistumiseen valmistautuminen ynnä esivalmistautuminen ovat vaatineet jokainen oman tilaisuutensa lyhyellä aikavälillä.
Tällaisen kaikinpuolisen perusteellisuuden johdosta, johon opettajakunta ja opetuksen
apuhenkilökunta ovat eri tilanteissa olleet parhaansa mukaan myötävaikuttamasg, «kuopiolamista» saattaa tulla oma myönteinen käsitteensä hammaslääkärikunnan keskuudessa.
Se perustuu ehkä Joihinkin pHrteistin opetusohjebnissa, jotka poikkeavat muiden korkeakoulujen opetusohjelnmta edullisella tavalla (ilmennyt mm. pyrkimyksinä saada samanlaista opetusta toisiin korkeakouluihin).
Tähän käsitteeseen kuulunee myös mm. katederivapaa, rehti ja avoin suhtautuminen
opettajakunnan ja opWtelijoiden välillä. Siihen voitaneen lukea myös «potilaan paras on
minunkin parbaani»-asenne, joka sinänsä on itsestään selvyys, mutta jonka ilmeneminen
ratkeaa aina uudelleen Ja uudelleen jokapäiväisen työn ja sen eri vaiheiden päätöksenteosa. Toivottavasti opetus on jaksanut antaa riittävästi virikkeistä tähänkin suuntaan.
Näiden ajatusten keralla onnittelen valmistuvia ja toivotan parhainta menestystä!
HEIKKI LUOMA

Henkilökunta
Vastaanottajat--------------

Suupatologian apulaisprofeMOriPertti Sainio. Mies, jonka huumorin taju ja terävät kommentit herättivät yhtä paljon vihastusta kuin ihastustakin. Kuva antaa liian sovinnaisen vaikutelman. Myös häntä pyysimme kirjoittamaan rivin tai pari tätä matrikkelia varten:
'

~

Toimistotyöntekijä Maija Soininen.
Osastonhoitaja Salme Louhelainen.

/~
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Osastobammaslääkäri Aila-Maria Mäkelä. Ruustinna Suomussalmelta, jota kolme miestä
odottaa kotipuolessa. Melkoinen persoonallisuus, jolla myös opiskelijoiden kannalta mieluisan
toimivat suhteet erääseen hammasfirmaan.
Hammasboitaja Eeva Jäske.
Hammasboitaja Leena Röppänen. Piileviä kykyjä eri kulttuurimuotojen alueella.
Apulaiskanslistit Raija Kemppainen ja
Auli Lehikoinen ottivat potilaat ensimmäistä kertaa vastaan ...

Kaivaajat---------------

Assistentti Liisa Seppä. Pyrki näyttämään opiskelijoille mallia juhlimisen suhteen ja ihmetteli
nykypolvien «pehmenemistä».
Apulaisopettaja Hannu Hanhijärvi. Miellyttävä tuttavuus, vaikka pitikin yllä todella tiukkaa
linjaa kariologian suoritusten suhteen.
Vv. kariologian yliassistentti Hannu Hausen. Akatemian tutkimusassistenttina viimeiset kolme vuotta.
Hammashoitaja Anna-Maija Tiainen.
Hammashoitaja Maija-Liisa Käyhkö.
Hammashoitaja Anna-Maija Gynther.
Hammashoitaja Pirkko Rautkorpi.
Kuvasta puuttuu assistentti Marja-Leena Konttinen.
Pikkukuvassa yliassistentti Heikki Tuutti, huomattavan raivostuttava keskustelukumppani.

Viiltäjät---------------

Opetushoitaja Sirkka-Liisa Miettinen. Omasi melkoiset puhelahjat.
Assistentti Hannu Kormi.
Hammashoitaja Annikki Vihervuori. Emännöi polilla.
Assistentti Kristina Nuortio. Hoiteli Konnin kanssa vuorotellen Huurinaisen yliassistenttiutta.
Hammashoitaja Irma Vihonen. Rauhoitti ilmapiiriä ja hillitsi Konnia.
Assistentti Arja Kullaa-Mikkonen.
Apulaisprofesmri Risto Kotilainen. Miehen tavoittaminen vaikeusasteeltaan samaa luokkaa
kuin 11 oikein vakiossa. Taas kerran uusi Saab.

Pikkukuvassa yliassistentti Pekka Huurinainen.

Proteesiliike --------------
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Osastohammaslääkäri Osmo Huuskonen. Kiintoprotetiikan lopputarkastaja.
Professori Antti Yli-Urpo. Kevääksi -79 viransijaiseksi saapunut 'turkulais-tohtori, joka viihtyi myös salin puolella. Kliinisen opin antajana pelkkää rautaa.
Hammasteknikko Kari Makkonen. Pähkähullu tyyppi.
Yliassistentti Rolf Lappalainen. Persoonallisuus penteleineen. Viimeaikoina useimmiten vihreän hammastikun kera.
Hammasteknikko Eero Rissanen.
Assistentti Vesa Pekkarinen.
Hammashoitaja Mirja Laitinen. Ei hermostunut neljännentoista epäonnistuneen jäljennöksen
jalkeenkään . . .

J

Laboratorioapulainen Aira Jääskeläinen. Huumorin tajua koettelivat kaksi rumaa miestä 8
tuntia päivässä.

Oikojamieliset-------------

Hammashoitaja Virpi Niemelä.
Yli~istentti Tellervo Laine. Kävi välillä lisäoppia hakemassa Turussa, mutta palasi sopivasti
näkemään valmistuvan kurssin viimevaiheet .
Apulaisprof~ri
L~i Alvesalo. Nimi väännettiin välittömästi Alveolisaloksi. Kaikkiaan
symppis tyyppi, Suomen hammaslääkäriseuran puheenjohtaja muuten. Turust'.
Assistentti Marjatta Puranen. Myös matkailuihmisiä, välillä Tervo-Kuopio-Tervo.
Tunt~istentti Seppo Järvinen (pikkukuvassa). Jo proffan hommaakin kokeillut Lahden kaupungin vastaava terveyskeskusylihammaslääkäri. Viime aikoina oli tavattavissa vain parittomilla viikoilla.

.,

Röntgenväki------------i
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Assistentti Inkeri Kangas. Tarkasti rtg-lausuntoja yhdessä Eevan kanssa. Oli kerran pahalla
päällä .
Röntgenhoitaja Mirjami Horttanainen. Ei koskaan valittanut työn paljoutta vaikka jonottajia
ajoittain riittikin . . .
Yliassistentti Eeva Linkosalo.
Hammashoitaja Jorma Susi.

Paron porukka _____________

Tunti~istentti

Bedia Safkan.

Hammashoitaja Sirkka Kuusalho.
Apulaisprof~ri
Matti Knuuttila. Säväytti lopputenttikysymyksillään. Omisti ilmeisesti
osaston ainoan nelipyörävetoisen.
Assistentti Vuokko Konturi-Närhi. Sairastui usein, kun jäi sotaleskeksi.
Pikkukuvassa yliassistentti Helena Markkanen, joka viime aikoina viettänyt aikaansa lähinnä
äitiyslomalla.

Kuvasta puuttuu assistentti Leena Saaranen.

_

Opetushoitaja Sirkka Friman. Akseli, jolla systeemi pyörii.
Osastonhoitaja Lea Hausen. Lean terveiset valmistuville oheisena.
Sihteeri Leena Jaakkola. Kirjoitti puhtaaksi useammankin seminaarin ja harjoitusaineen .
Kanslisti Anna-Leena Partanen.
Kanslisti Riitta Korhonen.

Rakkaat ystävät
Tänään, toukokuun kahdeksantena päivänä
1979 tapahtuu Kuopion korkeakoulun hammaslääketieteen osaston toinen synnytys.
Jos vuosi sitten tapahtunut ensimmäinen
«lastenpäästö» lie ollutkin kohtalaisen vaikea ja kivulloinen, ei tämä toinenkaan niitä
helpoimpia liene. Komplikaatioita on ollut
odotusaikana kiusallisen paljon ja verenpaine on ehtinyt kohota moneen kertaan sekä
«synnyttäjillä» että toimitusta valvovilla hoitajilla. Vaikka odottavan aika on pitkä - sanotaan - loppu on yleensä onnellinen ja
odottaminen palkitaan ruhtinaallisesti.

Te olette tänään saaneet vuosien aherruksen
tuloksena käteenne todistuksen, joka oikeuttaa teidät hoitamaan potilaitanne ilman valvontaa. Enää teidän ei tarvitse kilpailla keskenänne hoitotuoleista, potilaista, assistenteista, hoitajista jne. Nyt riippuu yksinomaan
teistä, miten sujuvasti vastaanottoanne hoidatte. Toivottavasti kuluneet vuodet ovat terästäneet teidät tässäkin suhteessa. - Joskus
minusta on tuntunut siltä, että monella teistä
opiskelu on haitannut harrastuksia ja « bisneksiä » - päätellen tyhjistä tuoleista, jotka
ovat kärsimättöminä kaivanneet teitä turhaan! Se, mikä on opiskelua haitannut, on
varmasti ollut elämisen laadun kannalta arvokasta. Ehkäpä opiskeluvuodet ovat olleet
tässäkin mielessä antoisia.
Menestystä elämänne taipaleelle!
Lea

Pesujengi---------------

Välinehuollossa ahersivat omaa omassa valitettavan usein huomiotta jäänyttä osuuttaan:

Pirjo Krusberg
Kirsti Tiainen, jolla erityisen mieleen painuvana piirteenä herkkä hymy.
Asta Zacheus, vastaava, jolla spesiaalitemppuna «sammakot».
Irja Pakarinen
Marjatta Niiranen
Pirkko Halonen
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Tuntiassarit
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Pertti Pohjamo
Eino Honkala, ystävällisen ymmärtäväinen kaveri, joka tuli mainiosti toimeen myös lapsipotilaiden kanssa.
Bedia Safkan, kunniamaininta hymystä.
Ulla-Maija Ettala-Ylitalo, kunniamaininta osaston ehdottomasti pisimmästä ja moniosaisimmasta nimestä.
Martti Ollikainen

Kuvasta puuttuvat oikojaspecialisti Risto Vänttinen ja Matti Simonen.

Sosiaalihammaslääketiede ---------

Yksinäinen ratsastaja

Yliassistentti Matti Rajala.
Ainoa varsinainen sosiaaliham maslääketieteen opinalan edus taja. Ansiolistalla myös ham maslääketieteen squash-mesta ruus keväältä -79.

Depo onnittelee
sydämellisesti
valmistuvaa kurssia!
Kiitämme teitä jokaista
erikseen hyvästä yhteistyöstä ja uskomme sen
jatkuvan missä päin sitten vaikutattekin.
Kiitos ja hyvää jatkoa!

Retaferinperiaate
yksinkertaistettuna
on
•• • • •• •• •

ruttavastt rautaa
hyvin siedetyssä muodossa:·
Onnistuneen rautaterapianedellytyksiä ovat
1. riittäväimeytyvän raudanmäärä
2. hyvä siedettävyys 1.vähäiset sivuvaikutukset
3. yksinkertainen annostelu
Retaferissa on nämä vaatimukset pyritty mahdollisimman hyvin täyttämään:
1.
Aikuisille tarkoitetussa Retaferissa on 100 mg kahdenarvoista rautaa, mitä määrää
pidetään suositeltavana.
Kouluikäisille suunnitellussa
Retaferissa (Retafer 50 mg
Fe++) rautaa puolestaan on
50 mg. Raaka-aineena Retaferissa on ferrosulfaatti, jonka
etuina ovat sen kohtuullinen
hinta ja hyvä imeytyminen.
2.
Retaferin hidasliukoisuus

johtaa siihen, että paikalliset
mahaärsytyksetvähenevät
Suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa Retafer onkin osoittautunut vähän sivuvaikutuksia aiheuttavaksi, hyvin siedetyksi valmisteeksi.
3.
Hidasliukoisuuden ja tabletin
sisältämän riittävän rautamäärän johdosta Retaferin
annostus on yksinkertaista.
Ennaltaehkäisyssä 1 tabletti ja
anemian hoidossa 2 tablettia
vuorokaudessa. Seikka, joka
huomattavasti helpottaa
hoidon onnistumista.

LÄÄKETEHDASREMEDAORION-YHTYMÄ
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Palveluksessanne
tänään
-Hammasväline.
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tuoreinateille.
Tl!l )tc-csittcl ij:immc tulc\·ilt micldU:111kcrtrnr1;1;111
Vilst;1amHt )11c11nc;1L111
u t I tt I u ksisra, tutki m u ksist;1j:11l)Yisrii r,ujl )t 1ksist;1mme.
Silloin kun reillesopii .

Nopeaa,tehokastapalvelua.
Ptrhclinmyynrirnme hclport1;1 til:H1sruriincj;111nc.
Sopib,1 ;1ib j;1he soitLl\';lt teille. ATK huit ;1a tibubct ctcenp:iin
nor,easri j;1luotctt1\ ·asti. Tw )ttL'l:t tt1!l'\',1t11sc11nmilb,,aikbkunnilla
\';1st;1
;111otollcnnc l;i;ikckuljctustL'n yhrcn ks<i. l1 \·iiLklLip;1ikbkunn;1lla
\'l)ittc byLLi myyrn:il:is<immc tutt 1stum;1ssatuotteisiin.

Han1n1asv~1linc- palveluksessanne!
Oriola Oy- HAMf\AASVALINE
Krinc- j;1blustl'.rnyynti, n;iyttch-:
Kui, ·urn ,mkb,1nri~, PL 8
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Lis:iksi myymiiht Tarnpcrcclla, Turuss;1 SL·iniijt)l'IL1,
Jocnst I uss~1,Ou Iussc1 ·
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Suomalaista vientilaatua
1

Plandent py tarjoaa aina ajan
viimeistä kehitystä olevat vastaanottokalusteet

PM2000

PM2000

Suomen eniten myyty potilastuoli

Kasettikone hoitoyksikkö
• Kasetit pikaliittimillä
helposti vaihdettavissa

r

• Uusi OORR
itsepuhdistava
imujärjestelmä

r

r

Uusi
kotimainen koneyksikkö
PLANDENT

0V

PLANDENT

0V

PLANDENT

0V

PLANDENT

OY

Hammaslaboratorio
SAVON HAMMAS OY
Vuorikatu 22 11kerros
70100 Kuopio 10
puh. 123 866

Hammaslaboratorio
HAMMAS-TETRA
Puijonkatu 12 B 25
puh. 114 033

Hyvä oli.Ja on.

OXYGENOL.
Kun Suomi-neito oli nuori, tunnettiin jo
hyvä hammastahna. Oxygenol.
Kotimainen, luotettava, hyvä hampaille.
Ja tuotekehittely on kautta aikojen ollut
meille kunnia-asia. Hyvä nimi velvoittaa.
Nyt, ensimmäisenä Suomessa, otimme
käyttöön puhdistustehosteen, joka
nimenomaan on kehitetty
hammastahnateollisuudelle, kotimainen
Dentolex. Nyt on entistä suurempi osa
raaka-aineista kotimaista. Oxygenol on
kiitettävästi kotiinpäin!
Uuden tahnan nimi on VALKOINEN
OXYGENOL FLUORIHAMMAST AHNA
ja se sisältää natriummonofluorofosfaattia.
Fluori vahvistaa hammaskiillettä
ja vähentää siten reikien
syntymistä.

f8
6

Miltä uusi valkoinen
OXYGENOL FLUORIT AHNA
maistuu: raikkaalta.
Kokeile itse!

aamuin

illoin OXYGENOL

