on korkeakoulu
_1maslääketiede

KaRSS
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Tiesitkö, että uusi FinnDent C Ergonomic on
Suomen ostetuin porakoneyksikkö?
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Uusi Finndent CE on nyt entistäkin paremmin
JJ;
< <.
viimeistelty. Uskallamme väittää, että
.;K.
... 'hjgfy>
se on maailman kehittynein hammashoitovarustu~;■ ttt
Finndent CE :n suunnittelu ja valmistus
"' •·,,.
on kotimaista laatutyötä.

...

Finndent CE-hammashoitovarustuksen
oikeaan ergonomiaan vaikuttaa esimerkiksi se,
- että imujärjestelmä voidaan siirtää tuolin
vierestä kaapistoon
- että instrurnenttisillan liikerata sallii sen tuomisen erittäin lähelle työskentelykohdetta
- että instrumenttisilta voidaan potilaan noustessa työntää hammashoitajan puolelle
Finndent CE :n varustetasoa ja viimeistelyä on
entisestäänkin lisätty, mm:
- ruiskukasetin kellolaitteessa on sekunttikello ja aikanäyttö
- tehokas Chip Blower turbiinipora
- kasetit vapaasti vaihdettavissa keskenään
- äänetön, kuminen instrumenttien tukialusta
- kasettipöydän nivelistö on suojattu
- imuletkuteline on uusittu
- Jne.
Oikean ergonomian lisäksi Finndent CE on
helppokäyttöinen täyskasettikone.
Tämä tekee sen helppohoitoiseksi ja huoltovarrnaksi. Kasettien vaihtaminen pikaliitännällä on nopeaa ja kokonaan uuden kasetin e~~:111~rkiksi
hammaskiven poistolaitteen - lisaammen on helppoa.
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Pyydä tarjouksemme, hyvitämme reilusti vanhasta unitista.
Käymme arvioimassa vanhan unittisi. Meiltä kaikki tunnetut
merkit: FinnDent, Kavo, Flex.
Ottakaa yhteyttä - edustajamme käy mielellään luonanne kertomassa lisää uuden Finndent C Ergonomicin ominaisuuksista.

'DENTALDEPOTAB

0

Hankasuontie 9, 00390 Helsinki 39
puh 90-544 311

---------------------------

Hyvät
vastavalmistuvat!

Haluan esittää sydämelliset onnittelut hammaslääkäreiksi valmistuville
opiskelijoille omasta ja osastomme puolesta.
Teidän elämässänne on tapahtumassa merkittävä muutos yhteiskunnallisen
vastuun ottamisessa siirtyessänne työelämään. Vastuun ja vallan ohella
ihminen itsenäistyy. Itsenäistyminen on osa ns. aikuiskasvatusta, mikä
näin alkaakin välittömästi tähänastisen »koulutusvaiheen» päättyessä.
Vuosien mittaan tulee jatkuvasti vaikeita tilanteita, joiden selvittäminen ei
ole helppoa. Yleisenä neuvona on hyvä muistaa: »Tee työsi niin hyvin kuin
osaat, silloin teet todennäköisesti oikein ja ns. vaikeita tilanteita tulee harvoin.»
Ammatissa viihtymiseen vaikuttaa erityisesti omien tietojen ja taitojen taso.
Niiden jatkuva kartuttaminen on vastavalmistuneellekin tarpeen jo ammattitaidon ja ammatillisten kontaktien ylläpitämiseksi. Toivon, että jokainen
Teistä on alusta alkaen tiiviissä kontaktissa alan järjestöjen vireään toimintaan sen eri muodoissaan.
Toinen ihmiselle ja erityisesti hammaslääkärille tärkeä ominaisuus on toisen
henkilön kuuntelemisen taito. Tämä taito ei ole itsestäänselvyys, mutta
sitä voi itsekseen opetella ja kun on oppinut, on helppo keskustella ja menestyä elämässä. Toivotan Teille kaikille parasta menestystä, kunjätätte korkeakoulunne.

Antti Yli-Orpo
3

Kuoasta puuttuoat Tarja, Eeoa, molemmat Jormatja Päioi.

Cursus Ripatti 1978- 83

---------------------------PÄM HATAKKA
Retkeilijä Joensuusta, jolla laaja kakkulakokoelma.
'Jospa minä nyt saisin sanoa tämän asian loppuun
asti ••• ' Pääsi lopussa talon takkeihin. Erinomainen
kliinikko.

EEVA HEINONEN

'

\;,$

'Ookkona Oulusta?'. Herttainen Angle 11
2 , joka
saatiin vaihdossa Sirpa Pöntisellä. Syventävät
opinnot: fil.kand., ei orientoidu. Erinomainen
kliinikko.

l
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KIRSI HELISTE
Mallikas oppilas Kajaanista, jolla yleensä paikka
porukan kärjessä. Nopsajalka, suomalaista graniittia. Erinomainen kliinikko.

KAISA HERRANEN
'Herranen, Kaisa!'
Aktivisti Joensuusta, joka uppoutui sosiaalihammaslääkeöeteeseen. Tutkijaluonne kansanterveystieteellä. Erinomainen kliinikko.
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RIITTA HURRI

TARJA HOFFREN

Ei mikään hurri vaan pitkänhuiskea keskisuomalainen. Kurssi yhtä mieltä: angle 111 ei välttämättä
vaadi hoitoa. Tyventä tyyppiä. Erinomainen kliinikko.

Ex-joumalisti. Kielitieteilijä (linguologi). Kurssin
ainoat pisamat. Järjestelmällisen hoidon ote.
Erinomainen kliinikko.

LEA HOORINAINEN

SIRPA JÄÄSKELÄINEN

Ilomantsi here I comel Aksentti puheessa .ja
käynnissä. Hyvät suhteet lääkehuoltoon. Erinomainen kliinikko.

Kurssin kirjuri, muistiinpanojen levikki laaja.
Topakka tyttö Savon sydämestä, hoitelee kotikontujen 'vääräleuat'. Erinomainen kliinikko.

6
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SOILI KONTTINEN
Klassikasta klinikalle (kolmesataa metriä). Pora
pysyy kädessä polkupyörää paremmin. Hymy
herkässä. Erinomainen kliinikko.

PÄIVI KERVINEN
Sanavalmis ex-biologi Joensuusta. 'Mie en oo
ainakaa kattonukkaa tenttimatskuja - en mie
tiiä ... ' Erinomainen kliinikko.

ARJA KILPELÄINEN
Pirteä lahtelainen, 'tiri tiri Teijaa... '
Pyörähti pyöreänä pyörällä kirurgian pkl:lle.
Vasuri. Erinomainen kliinikko.

HELENA KILPELÄINEN
Hammashoitaja, opiksi hammaslääkäreille.
Ennätyssyventävät 70 s. Hiljainen, mutta toimelias. Kouvolanmatkat kauaskantoisia. Erinomainen
kliinikko.

7
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EEVA-LIISA KUPIAINEN

ANNE-MARI LAHNAVIK

Tunnollinen, kunnollinen. Hoiti kaikki kp-kariekset. Kotoisin Ämmänsaaresta. 'Eikös se oo niin••. '.
Erinomainen kliinikko.

Svengijengiä. Erikoistui yksilöllisiin jäljennöslusikoihin. Fisu. Strawbeny queen Suonenjoelta.
Erinomainen kliinikko.

MAIJA LANKINIEMI
Simmotti tommotti toispuolt jokkee. Monisteasia-nainen. Fisu. Kirjoitti teoksen 'Kootut tärpit'.
Erinomainen kliinikko.

JORMA LOKKARINIEMI
Lapinkuulu 'Bätnedoavvtir'. Nikkari, lehmäkauppias. Loikkari Iääkiksestä. Erinomainen
kliinikko.
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MARKKUPOOMALAINEN
Ladailija, Kuopio-Suonenjoki aikataulujen spesialisti. Myhäilyä, urheilua. 'Oisha sitä voenu
kirjottoo, vuan ku aeka loppu ••. ' Erinomainen
kliinikko.

MERJAPÄMÖ
Tyttö pelkkää hymyä. 'Sukuvika on kun suksi ei
luista •.• ' Jyväskylän kasvatti. Olosantia on.
Erinomainen kliinikko.

JARMO RIPATTI
Manne, Veni Vidi Vici. Pässifarmari, isännöitsijä,
rötösherra, lmmunologi. Harrastuksena V 5 plus
muut uhkapelit. Erinomainen kliinikko.

LEILA RIPATTI
Mäntyharjun tyttö lähti reissulle. Hurli-curli.
Useamman kerran yhdistetty edelliseen. Erinomainen kliinikko.
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EIJASOJAMO
'Imatran Inkeri'. Sorea paikkuri, fotokoaguloi niin,
että rotat ja rahat loppuivat • . Motto: 'Ei niinku
yhtään mitään ••. '. Erinomainen kliinikko.

JUHA SIRKKA
Hrrastuksissa löytyy: monttupyöriä, pyssyjä,
hifejä. kameroita etc. Ortodonttisesti orientoitu•
nut. Kotiseutu-uskollinen. Erinomainen kliinikko.

J

•-

EEVA TORPPA-SAARINEN
Erikoiskandidaatti, sai myös pesettää takkinsa
talon laskuun. Kurssin emännöitsijä. Asuu Kimmomodulissa, ajaa maxilla. Erinomainen kliinikko.

MARJA-TERTTU TARVAINEN
Kongenitaalinen lääkärin käsiala. Tenttilista·
ykkönen. Uuras ylityöläinen. Erinomainen kliinikko.
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MARJO (J(JSITALO

MARIANNE VALTONEN

Ojo hymy Leppävirralta. Hoiti klinikalla myös
suvun hampaat kuntoon.
Säntillisestä opiskelusta huolimatta ehti myös
yhteisiin iltarientoihin. Erinomainen kliinikko.

Suhdetoimintanainen, Epygtinkävijä (FIDSIC).
Fisu. Voi veljet!, ne on maailmalla. Välitön.
'En mä tajuu .•• ' Erinomainen kliinikko.

KEIJO YLIL(JOMA
Vauhti-Keke. 'Lapset on mukavia, minullakin
niitä on •.. ' Pikimies, mustamono, vihreät sillat,
sairasvoimistelija. Mennee laskemaan aakeen
latoja. Erinomainen kliinikko.
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JORMA VIHAVAINEN
'JV', ei mistään kotoisin. Hengaaja, vege, metsänpojanpoika. Ein finnischer Schaman, töpselikiharat. Nykkeli-nakkeli. Erinomainen kliinikko.
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TRADE MARK

LIUOS 0,2 %

Hibitane Dental liuos on tarkoitettu tilapäisesti
ongelmalliseen suuhygieniaan silloin, kun ikenet
eivät siedä harjausta tai jos potilas tapaturman
tai sairauden takia ei kykene itse harjaamaan
hampaitaan.

plakin poisto
ientulehduksen ehkäisy ja hoito
hammasmädän ehkäisy
pahanhajuinen hengitys, joka johtuu
huonosta suuhygieniasta
hampaanpoiston tai hammaskirurgisten
toimenpiteiden yhteydessä
oikomishoidon yhteydessä
akuuttien gingivittien hoito
candidiasis
proteesistomatiitit ja proteesien
aiheutfama ienarkuus
Vnr 41 83 1 ·

250ml

Hibitan~
Dental

LÖSNING 0,2 %

Käyttöohje

Suu huuhdellaan kahdesti päivässä minuutin ajan
liuoksella . Hoitoa jatketaan, kunnes liuos on
lopussa. Korkissa on annostusmitta .
Ei pitkäaikaiskäyttöön ilman hammaslääkärin
ohjeita.

LIUOS
Chlo rhe•1din g l ucon
S0,r 10 11

OI ' '' '" polvo • vaE,l hvlen
hvd roq ena , . ae 1he rol anos et
aetheror' men i h p ,p
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K utojati e 8. 02630 Espoo 63
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ENSIAP(JL(JQNTEISET TOIMENPITEET PÄIVYSlYSVASTAANOTOLLA
Lyhennelmä hammaslääkäripäivillä
esitelmästä

1983 pidetystä

Muuttuva yhteiskunta tulee mitä ilmeisemmin lähitulevaisuudessa asettamaan lisääntyviä päivystysvelvollisuuksia hammaslääkäreille. Tällöin lähinnä
diagnostisen taidon ja ensiapuluonteisten toimenpiteiden suoritusvalmiuden tulisi olla ajan tasalla.
Tämä lisäisi sekä työn antoisuutta että potilaittemme
arvostusta ammattikuntaamme kohtaan. Todellisille
päivystyspotilaille hoitoon hakeutumiseen johtavat
lähinnä seuraavat syyt: 1 ) Akuutti kiputila suun alueella,
tavallisesti hampaassa, 2) hampaanpoiston jälkeinen
verenwoto tai muu hoitokomplikaatio, 3) jokin suussa
oleva rakennelma on pettänyt ja aiheuttaa kosmeettista tai toiminnallista haittaa, kuten etuhammaspaikan putoaminen, kruunun, fasetin tai braketin
irtoaminen, 4) kasvojen alueen loukkaantuminen,
yleisimmin hammas- tai leukatrauma.
Särkevä hammas olisi päivystyskäynnillä saatava
kiwttomaksi. Kärsivän potilaan ei saisi antaa provosoida liian radikaaleihin toimenpiteisiin, esim. ekstraktioihin, jos indikaatioita ja mahdollisuuksia hampaan
säilyttämiselle on. Pulpiiteissa suoritetaan us.eimmiten puudutusekstirpaatio. Gangreenaisten hampaiden
juurikanavat avataan ja lääkitään. Mikäli hammas on
märi<äinen, mutta kanavat eivät aukea ja todetaan
tluktuoiva absessi, se inkisoidaan ja annetaan antibioottikuuri. Rauhallisessa vaiheessa voidaan sitten
suorittaa esim. juurenpään resektio. Näihin tilanteisiin
joudutaan etenkin, jos nastakruunujen alle syntyy
akuutteja pesäkkeitä. Inkiisioissa on varottava suulaen arteria palatinus majoria, arteria facialista alamolaarialueella ja nervus mentalista alasulkuksessa
premolaarialueella. Parodontaaliabsessit (hammas
tavallisesti elävä) on yleensä paras avata ientaskun
kautta, kyretoida varovasti ja lähettää spesialistille
jatkohoitoon.
Akuutti perikoroniitti ( useimmiten alaviisaudenhampaassa )yritetään aluksi rauhoittaa. Ientasku
puhdistetaan varovasti, mahdollisesti ärsyttävä yläviisaudenhammas poistetaan, määrätään esim.
klorheksidiini suuhuuhteluita ja trismuksessa ja yleisoireissa antibioottilääkitys. Fluktuoiva absessi inkisoidaan. Jos tästä tai muusta syystä on jo kehittynyt
»syvä»infektio, lähetetään potilas päivystyksenä sairaalaan. Tällaisen absessin merkkinä on esim. kova,
lautamainen turvotus, hengitysvaikeudet ja yleisoireina rauhattomuus ja kuumeilu. Syyllisen hampaan
poisto tai paljastus tehdään rauhallisessa vaiheessa.
Kova särky ja haiseva poistokuoppa pari päivää ekstratkion jälkeen ovat merkkejä alveoliitista, mikä seuraa
etenkin alamolaarien poistoja. Hoitona on alveolin
puhdistus ja esimerkiksi judoformitamponointi.

HLL, LKT MATTI LAMBERG

Ekstraktien jälkeisen verenwodon hoidon voi aloittaa
anamneesin tarkistuksella. Yleissairauksien aiheuttamat wototaipumukset vaativat usein sairaalahoidon.
Paikalliset syyt voi useimmiten hoitaa vastaanotoilla.
Verihyytymät imetään ja wotokohta etsitään. Kunnon
suturaatio mahdollisesti yhdistettynä hyytymistä
edistävään gelatiinisieni- tms. tamponaatioon auttaa
lähes aina. Systeeminen lääkitys on harvoin tarpeen.
Hampaiden terämurtumissa mahdollisesti paljastunut
pulpa hoidetaan ja hammas paikataan primaaristi,
mikäli mahdollista. Jos ennuste on huono tai vaurioita
on paljon, kannattanee tehdä väliaikaisia suojakruunuja.
Luksoituneet ja intrusoituneet hampaat reponoidaan
purentaan ja fiksoidaan esim. etsaamalla naapurihampaisiin 1-2 viikoksi. Avojuurissa sisäänpainuneissa hampaissa kannattaa odottaa spontaania
puhkeamista. Pudonneet hampaat puhdistetaan
varovasti, reponoidaan ja fiksoidaan heti. To-dennäköinen juurihoito tehdään muutaman viikon kuluttua. Jos luksaatioon liittyy alveolimurtuma fiksaatioaika on 4-6
viikkoa. Vaikeasti traumatisoituneet
maitohampaat kannattaa poistaa heti. Juurten syvissä
pitkittäismurtumissa gragmentit poistetaan. Poikkimurtumissa pulpa suojataan ja jatkotoimet harkitaan
myöhemmin.
Leukamurtumien ensiapuna riittää verenwodon tyrehdyttäminen, hengitysteiden aukipito ja avomurtumissa
antibioottihoidon aloittaminen. Pahasti dislosoituneet
ja selvästi avonaiset murtumat lähetetään heti sairaalaan, muutoin seuraavana aamuna päivystyksenä.
Hammaslääkäreiden ansiapuvalmiudesta yleiskomplikaatioiden varalta määrätään lääkintöhallituksen
kiertokirjeessä anestesiatoiminnasta 09.08.1982
(DNo 6742/601/71).
Sen mukaan vastaanotolla
on oltava 1) ensiapuun tarvittavat lääkkeet, 2) puhalluspallo naamareineen sekä 3) nieluputki. Lisäksi suositellaan esillä olevaa toimenpiteitä kuvaavaa seinätaulua. Oleellista hätätilanteissa on vitaalifunktioiden
(hengitys, verenkierto) säilyttäminen kunnes potilas
saadaan jatkohoitoon.
Mikäli omat taidot tai resurssit eivät riitä päivystystilanteen hoitamiseen, lähetetään potilas jatkohoitoon.

~-~
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Kirurgisten
toimenpiteiden
jälkeisiin
kiputiloihin
lndalgin on indometasiinin ja etyylimorfiinin tehokas yhdistelmä. Farmakologisissa tutkimuksissa on todettu
indometasiinin lisäävän yhdistelmässä
etyylimorfiinin analgeettista tehoa.
lndalgin on turvallinen yhdistelmä,
sillä lääkeaineiden annosmäärät - indo,
metasiinia 30 mg ja etyylimorfiinia
20 mg - on todettu turvallisiksi ja sopiviksi kliiniseen käyttöön.
lndalgin on tarkoitettu käytettäväksi lyhytaikaisesti erilaisten kirurgisten toimenpiteiden jälkeisiin kiputiloihin. Annostus on yksi kapseli 2- 3 kertaa vuorokaudessa.

PAKKAUKSET JA HINNAT (16 .8.1982):

10 kaps. 12,81
30 kaps. 29,76
100 kaps. 83,05
LÄÄKE/Farmos-Yhtymä Oy

KOOSTUMUS ln dom etacin. 30 mg, Aethylmorph. chlorid. 20 mg. INDIKAATIOT Hampaanpoiston jälkeiset kiputilat ja muiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeinen särky. KONTRAINDIKAATIOT _Mahahaava 1
tauti, raskaus, asetyylisalisyylihappoy liherkkyys. ANNOSTUS ..1.kapseli 2- 3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTE ON TARKOITETTU LYHYTAIKAISEEN KAYTTOON. HUOMATTAVAA Valmiste saattaa
heikentää autonajokykyä.

-----------------'PROFFAT'---------·-·-·-··

Väitti, että hampaallisuus on muka perinnöllistä •
. Hän hyräillen klinikkaa kulkee
mies tumma kuin Hailuodon yö
Hän diastemoja sulkee
; ja siinäpä vasta on työ
. On mielessä purennan muutos
·ja kasvava alveoliluu
Nyt hoidetaan tuo tilanpuutos
ja ahtaus näin korjaantuu

RISTO KOTILAINEN
Professori Kotilainen
leikkaajamme liikkuvainen
Harrastukset kielikipu
heebeli tuo suora vipu
Ei narkoosissa tunnu kipu
Kyksissäkun heiluu Rik1.,1
Ash'in pihti sanoo NAKS
mandibulaa varo, PAKS

HEIKKI LUOMA
Ennenkuulumaton ehkäisijä.
Hessu oiva geelikokki
silti vaanii mutans-kokki
Uskotaan siis Heikki Luomaan
jätetään hampaat fluorin huomaan
sokeriinkin pistä tätä
niin kyllä väistyy hammasmätä
Mut' kielläpäs potilaalta sokeri
niin johan pettää pokeri

f
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HELENA MARKKANEN
Skoda-Markkanen, Knuuttilan manttelinperijä,
pöllöuutisten filmitähti.
T ohtorisnainen Markkanen
putsari ylen tarkkanen
Perheessä on väitelty
hatut päähän paineltu
Aatoksissa hammaskivi
kandin pahin kompastuskivi

1
ANTTI YLI-ORPO
Kosmopoliittinen goldfinger .

Motto: 'Joo-o kyti se käy'
miestä missään vaan ei näy
Sellanen on Urpo
tekohammaskurko
nopea kuin turbo
Silti kandin murheet aina kuunteli
vaikka oma aikataulu muunteli

PERTTI SAINIO
Dg: 'vaeltava viheltävä joviaali sainioma'
Me Baren'sin Virginia vai seinänvieruskessuko se piipussa palaa?
Professori Sainio
ei pärjää Yli-Vainio
Suuhun katsoo Sainio
on diagnoosi mainio
OS-oppeja Shamaani jakaa
se laadun varman takaa
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Leiraksen
puhtaat pehmeät perusvoiteet .

APTEEKISTA
NERIBASE

emulsiovoide
Pehmeä , nopeasti ihoon .~meytyvä, steriili
hajusteeton perusvoide. Oljy/ vesi-emu lsio,
70% vettä .

Jordan*

Pakkaukset: 30 g tuubi, 100 g tuubi ,
400 g tuubi

NERIBASE

voide
Pehmeä , ihoa suojaava , hajusteeton
steriili perusvoide . Vesi/ öljy-emu lsio,
30% vettä .

+-------------------------------------------------------Vastaanotollesi
potilastuoli, porakoneyhdistelmiä,
tehoimulaitteet,
työtuolit, tarjotinkaapit ym.
Myymme tai vuokraamme omavalmisteisia ja järkevästi hankittuja hammashoitotuotteita
erittäin edullisesti.
Meiltä saat myös vaihdossa tulleita
täysin kunnostettuja laitteita.

Pakkaus : 100 g tuubi

ULTRABASE

emulsiovoide
Pehmeä , nopeasti ihoon imeyty".ä, steriili,
miedosti hajustettu perusvoide . Oljy/ vesiemulsio , 70% vettä .
Pakkaukset : 50 g tölkki, 100 g tuubi

ULTRABASE

lotion
Helposti levittyvä, nopeasti imeytyvä ,
miedosti tuoksuva .

H.K. ARO Oy

Pakkaus: 200 ml tölkki

~

Huhtamäki C;YLääketehdas Leiras PL 415 20101 Turku 10 puh 921 623 111

1

Lisätietoja puh. 90-885122
PL 12, 02271 Espoo 27
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ARVOISAT KUOPIOSTA VALMISTUVAT
HAMMASLÄÄKÄRIT JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT
HAMMASKESKUS

on Helsingissä toimiva kaikkien
hammaslääkäreiden
oma yritys.
Se palvelee ammattikuntaa
koko maassa » ... aina Hangosta
Petsamoon.»
Matka laboratorioon
ei ole este, sillä posti
kulkee yölläkin!
Pyrkimyksenämme
on tyytyväinen hammaslääkäri-asiakas
ja
onnellinen potilas.
Keinot pyrkimyksissämme
ovat korkeatasoinen
henkilökunta,
parhaat materiaalit ja täsmällinen työn toimitus.
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Kalakukkoin ja jalakapallon kaapunti, jonka
näi'ikkäästi voep' nähhä hyvästi korkeesta
Puijon tomista. Sieltä sitä soap ihhaella
Kallaveen kaaniita rantojakkii.
Ja tiälähä on niitä oikeeta immeisiä.
Tiällä myökii alotettii nakertammaa ja pelloomaa
näihe hampaihe kansa .•.

~~
~~

Työmarkkinoille...
»••• en ehkä vielä uskalla kysyä tuosta
varsinaisen porarin hommasta mitään,
jos nyt ensin hakisin tuota apumiehen
paikkaa ja sitten siitä pikkuhiljaa
orientoituisin ylöspäin ... »
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MILTÄ SIELLÄ NÄYTTI??

1. Lähestymme Savilahtea,
edessä häämöttää suuri tiilikolossi, joka sulki sisäänsä
-78 kolmisenkymmentä keltanokkaa.

2. Viimeinenkin matti myöhänen
ehti mukaan ensilumien aikaan.

3. Ken tästä käy, saa kaiken
toivon heittää.
4. Ensimmäisenä joudut narikkaan, josta kertyvät tulot
menevät sotainvalidien hyväksi.

5. ilmoittautumisakvaario,

6. jossa ovat vastaanottamassa
Raija Kemppainen ja Auli Lehikoinen. Kuvasta puuttuu OllaMaija Alanko.

7. Potilaiden odotushuone, jossa
' voi 'rauhassa' kiristellä hampaita ja odotella ajan kulumista.
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9 Hänen apunaan osastoa
• emännöi osastonha_~~~slääkäri Aila-Maria Mäkela,

10. apurinaan
assistentti Maarit
Koskinen.

8. Hoidon suunnitteluosastolle
opastaa sisään apul.prof. Pertti
Sainio tuttavalliseen tapaansa.

11. Paljeovien takaa löydämme
osastonhoitaja Salme Louhelaisen. Hän jakelee opiskeli joill potilaat ja huolehtii siitä,
että hommia riittää.

12. Suunnitteluosastolta siirrymme kuvainpalvojain valtakuntaan, jonka lukutaidotonkin tunnistaa hermostuneesti
kofferdam-kumia imeskelevistä potilaista.

14.
Säteilevää rtg:n porukkaa ,
vasemmalta osastonhammaslääkäri Eeva Linkosalo, sanavalmis mutta ei
pelottava. Hänen selkänsä
takana lymyilee yliassistentti
Stina Syrjänen. Ortojen
otosta vastaavat röntgenhoitajat Mirjami Horttanainen
ja Outi Ritvanen, heidän
välissään Asko Savola. Kuvan
oikeassa reunassa kanslisti
Sirpa Forsblom.

13. Röntgenin kaikkein pyhin,
ei opiskelijoille.
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15. Vanhat tutut Cranex ja OP 5,
joiden kanssa potilaat seuraavaksi joutuvat tekemään
tuttawutta.

18. Muistutus säteilysuojauksen
tärkeydestä.

17. Ja taas löytyi jotain mielenkiintoista.
19. Passitus kirurgian poliklinikalle, vastaanottajana
osastonhammaslääkäri
Hannu Kormi, joka näillä
näkymin siirtynee Kotkaan
sairaalahammaslääkäriksi.

20. Kirurgista rutiinia wosien
varrelta.

22. Matti Lamberg, LKT, HLL,
klinikan esimies; Lemmenjoen kävijä, joka erottaa
metsän puilta.
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vastavalmistuneita!

.

'

26. Sirkka-Liisa, Hannu ja suukirurgian erikoishammaslääkäri Kristiina nuortio pala-

24.
Kari Konki, myhäilevä
puukkomies.

23. 'Mitä mä nyt tohon vielä
panisin?'

25.

c:J ·,.
,;
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Hannu and his girls.
Vasemmalta aina hyväntuulinen hammashoitaja Irma
Vihonen, osastonhoitaja
Sirkka-Liisa Miettinen ja
hammashoitaja Rönkkö,
Hannua ei liene vaikea
tunnistaa.

28. Parodontologit työskentelevätkin jo varsinaisen klinikkasalin puolella, jossa ulottuwuksia riittää:

..1.-----------------,

29. Haloo,
Kuopion Kivi

&
Sementti.

30. 'Kivikoneita',

31. joista huolehtii hammashoitaja Anna-Maija Gynther.
Toisena hoitajana toimii
Pirkko Rautkorpi.

l

32. Salin puolella kandien työskentelyssä ohjaa ja opastaa
assistentti Seija Ohtonen.
'Siell' on kiwee, pittää ottoo
kaheksan kertoo eestakas •• '

1
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ODONTOS
Jyväskylä, Hannikaisenkatu 29
Puhelin 12 205, 212 917
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35. Lopputarkastusletti, jonka
omistajaa yliassistentti
Vuokko Kontturi-Närheä ei
onnistuttu tavoittamaan
kameralla edestäpäin. ·,c

34. Monitoimimiehen assistentti
Eino Honkalan channikkaat
ohimot eivät kuvassa pääse
oikeuksiinsa •

..,_

36. Kariologinen labyrintti, jo
voi kuulla turbiinien laulu •

•
37. Näkymä assistenttien huoneesta, jossa kuvanottohetkellä sattui olemaan
'täyden' tuntuista •••

38. yleensähän siellä näyttää
tällaiselta.
39. Ehkäisijöitä ja kariologeja,
vasemmalta professori Heikki
Luoma, uunituore tohtori Liisa
Seppä, assistentit Tuija PalinPalokas, Sergei Kolmakow,
Anneli Milen, Hanna Pajukoski, yliassistentti Heikki
Tuutti ja osastonhammaslääkäri Markku Mikkonen.
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~40. Ryhmäkuvasta myöhästyneet
assistentit Pekka Piironen

41. ja Arja Kullaa-Mikkonen.
44. Kariologian hammashoitaja
Maija-Liisa Käyhkö.

43. Videoviihdettä, Anneli ja Liisa.
46. Paikkaushoidon päätyttyä
joutuvatkin jotkut potilaat
protetiikan osastolle, jota johtaa osastonhammaslääkäri
Osmo Huuskonen.
" 48. Protetiikan assistentti Vesa
Pekkarinen selvitteli artikulaation ikuista ongelmaa
kandeille harjoitustöissä.
'Pelaa, ei pelaa, pelaa'.

fir 49. Koulun oma kasvatti ja suora-

ffi

46

luontoinen assistentti Paula
Kohonen antoi opastukset
kuuluvalla äänellä ja
empimättä.
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50. 'Oppia ikä kaikki', kuvassa
Joonas Pulkkinen ja
hammashoitaja Sirkka Kuusalho-Sjäma.

SJ. Loukk
rnenh,/t lafkaan •
' Josta ,,, ..
kO\laa tak, rnutta
. •
111.Yö :.rot
a1sm,jo
s tuJl\lat

52. Näkymiä modernista
laboratoriostamme,

s...

53. jossa puuhailivat Pirjo, Terttu,
Aira, kippari Jaakko 'Jaska'
Roima, hammasteknikko
.Matti Kauppinen ja oikealla
oppilas Seppo.

55. Kaikkea ei suinkaan tehty
lafkassa, kandit saivat tutustua myös itse käsiin kovettuvaan kipsiin...

- . - .- --

54. 'Lähtölaskenta'

- .•
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56. 'Hampaat vinossa', ei hätää,
ortodontian osasto hoitaa
tällaiset ongelmat.

57. Ortodontian tiukkalinjainen
osastonhammaslääkäri Risto
Vänttinen, profiilien asian·
•
tuntija, joka siirteli hampaita 1
vankalla otteella vaikka
•
leuasta toiseen.

1
• 'i

58. Yliassistentti Telleivo Laine,
joka oli tunnettu täsmällisyydestään ja tyyneydestään.

!
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59. Assistentti Marja-Leena
Konttinen, ortodontian passipoliisi, joka yllätti kandit ylimääräisellä jälkitarkastuspotilaalla •

,·~----1

...

~

60. Merja Harju ehti toimia
assarina ·vain yhden luku- .
kauden Marjatta Purasen
tilalla.

1

•
1
1
1
1

1

61. liskijukkien kymppinä
toimiva Asta Zacheus vastasi
siitä, että peilit ja sondit
kulkivat kaavion mukaan
62. omaa steriiliä rataansa.

63. Välinehuollon väkeä, Marjatta
Niiranen, Asta Zacheus, Kirsti
Tiainen, Irja Pakarinen, Pirjo
Krusberg ja Pirkko Halonen.
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64. Korvaaton oktetti, hammashoitajien tehokas ja kiireinen
ryhmä onnistuttiin saamaan
yhteen kuvaan klinikkaaikaan, vasemmalta Sirkka
Kuusalho-Sjärnä, Mi~a Laitinen, suunnittelun hammashoitaja Seija, istumassa Irma
Vihonen kirralta, Maisa
Käyhkö, Eeva Jäske, Pirkko
Rautkorpi ja Virpi Niemelä,
pikkukuvissa' Sirkka kameroineen ja Pirkko R. hurjan
instrumenttinsa kanssa.

'

65. Osastonhoitaja Vuokko
'Härveli' Herveli, aina selvillä
laiminlyödyistä potilaista.

66. Rita Sorvari, toisen vuosikurssin äitihahmo anatomian
laitokselta, joka tutustutti
meidät viereisen kuvan mysteereihin.
i
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6 7. Talon aurinko, opetushoitaja
Sirkka Friman, jota ilman
laitos ei pyörisi päivääkään.
Ei hermostunut valittajien
alituisiin jonoihin ovensa
takana.

\
Viljo Nyyssönen, sosiaalihammaslääketieteen
yliassistentti •
Maailman ensimmäinen Kuopiosta valmistunut
hammaslääketieteen tohtori. Kollektivisti
(vrt. oppiaine) .

SammonHammaslääkärin
kuluvakuutus
paikkaavahingot.
Suomen Hamm aslääkäriliitt o ja K eskin äinen Vakuutu syhtiö Sampo ovat
neuvotelleet y ksityi sha mm aslää kärin kulu va kuutu ssopimuk sen. Tämän
sop imuk sen mukaan va hink o tapa htum a o n toim inn an kesk eyty minen . jo ka
johtuu ammatinharjoittajan
sairauden tai tapatLtrman aih euttama sta

am m a tillises ta työkyVyttömyyd es tä ta i pahimm assa tapa uk sessa kuol e ma sta .

Hammaslääkärin
•

kuluvakuutus

henkilökunn an palkat sosiaa li ·

kuluin een
•

kontt o ri -. koulutu s-. hallinto -. m atk aja kirjanpit o ku stannuk set ja muut
näi hin verrattavat kulut sekä

vakuutusmaksut
• puh e lin-. te lex-. sähkö -. kaas u -ja vesi mak sut (en intään peru sm aksujen
k ak sinkertais een määrään asti)
• ammattltoiminnan
k eskeyty k sestä

korvaa
riippumattomat laitteid .zn vu o kr akul ut ja
huoltomaksut
• harjoitettuun am mattitoimint aan kohdi stuvat
jatkuvat hu o neistoku stannukset
• amm attitoiminta an liittyvi en vel kojen ko rot
• amm attitoiminnan keskeyty k sen johdo sta
tarpeettomiksi tullei sta m ateri aaleista.
korti stoi sta. lu etteloi sta. to im enpit eistä ja
ja laitteista ul kopuolis ille mak settavat
korv au kset.

Kysy tarkemmat tiedot lähimmästä

Sampo-yhtiöiden

konttorista .

~SAMPO•VHTIDT
pu h. Hki (90 )1 732 1 T urk u (921 )6633 11 ja Sammon kon tto rit kautta maan .

»Tuokioita sieltä täältä ... »
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HÄTÄTILANTEET HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA
Lyhennelmä Dos. J.H. Meurmanin artikkelista.
Julkaistu Suomen Hammaslääkärilehdessä.

HÄTÄTILANTEIDEN ABC
Toimintajärjestystä hätätilanteissa auttaa seuraava
englanninkielisistä sanoista tuleva ABC-järjestelmä:

Hammaslääkärin praktiikassa hengenvaarallisia hätätilanteita sattuu onneksi tavattoman harvoin.
Useimmat potilaan hyvinvointia horjuttavat reaktiot
johtuvat hänen pelostaan hoitotoimenpiteitä kohtaan.
Nämä voidaan ja tuleekin poistaa tutustumalla etukäteen potilaaseen, käyttämällä oikein puudutusaineita ja neuvottelemalla tarvittaessa esilääkltyksestä.

A airways - vapaat ilmatiet

Hammaslääkärien koulutuksessa useaan otteeseen
opetetaan ja harjoitellaan elvyttämistä ja toimintaa
hätätilanteissa. Koska todellisia tilanteita onneksi
koulutusvaiheessa ja myöhemmin praktiikassa ei
yleensä eteen tule, ovat hyvät neuvot tarpeen, jos
potilas hoitotilanteessa alkaa voida huonosti. Lääkintäviranomaiset elvyttävät praktikoivalta hammaslääkäriltä
sellaista elvytystaitoa, ettei potilas ainakaan ole henkeään heittänyt siinä vaiheessa, jolloin apuun hälytetty
lääkäri tulee paikalle, Toisin sanoen suusta-suuhun
tekohengityksen ja ulkoisen sydänhieronnan avulla
ei potilaan saa antaa kuolla. Hammaslääkäriltä voitanee koulutuksensa perusteella vaatia maallikkoelvyttäjää paremmatkin tiedot ja taidot.

B. breathing - tekohengitys

- varmistetaan, että hengitystiet ovat vapaat. Suusta
poistetaan siellä mahdollisesti olevat instrumentit ja
laitteet. Potilaan pää taivutetaan takakenoon, jotta
tajuttoman kieli ei painuisi nielua vasten estämään
tekohengitystä.

- aloitetaan suusta-suuhun
-tekohengitys. Mikäli
käytettävissä on happilaitteeseen yhdistettävä ambu,
käytetään sitä hengitysmaskin kanssa, mikäli tekniikka on hallinnassa. Ellei ambua varmasti osata
käyttää, on suusta-suuhun-tekohengitys
tehokkaampaa. Nieluputkesta on suuri apu.

C circulation - verenkierron elvyttäminen
- jos potilaan pulssit eivät tunnu, sydänpysähdysdiagnoosi varmistuu, aloitetaan viivytyksettä painantaelvytys.

D drugs -

elvytyslääkkeet

- hätätilanteita varten varatut elvytyslääkkeet tulee
viivytyksettä olla esille saatavissa, niiden käyttö ja
annostukset tulee itse kunkin osata. Jotta lääkkeillä
olisi se vaikutus, mitä elvytystilanteessa niiltä odotetaan, on ne aina annettava suoneen. Tätä varten on
viivytyksettä asetettava verisuonikanyyli. Kanyyli on
tapana yhdistää ilman muuta ns. aukiolotippaan,
jona voi käyttää esimerkiksi G5-glukoosiliuosta tai
fysiologista keittosuolaliuosta.

E ekg - sydämen toiminnan monitorointi
- elektrokardiografia kuuluu lääkärin johtaman elvytysryhmän varusteisiin. Harvalla hammaslääkärin vastaanotolla lienee ekg-laitteisto. Jos sellainen kuitenkin on,
on se toki viivytyksettä kytkettävä toimintaan.

F fibrillation - sydämen defibrillaatio
- sydämen toiminnan käynnistäminen defibrillaattorilla kuuluu lääkärin tehtäviin.

G gauge - hoitotoimenpiteiden arvioiminen
- hätätilanteiden hoidon yhteydessä tulee hammaslääkärin pystyä jatkuvasti seuraamaan potilaan tilaa ja
arvioimaan, ovatko annetut hoitotoimenpiteet riittäviä,
onko diagnoosi oikea, ovatko hoitotoimenpiteet riittävän tehokkaita. Hammaslääkärin tehtävänä ei ole
elvytystilanteessa päättää sitä, koska resuskitaatio
voidaan lopettaa. Hammashoidon työryhmän on pystyttävä pitämään potilas tekohengityksellä ja ulkoisella sydänhieronnalla »hengissä• kunnes hänet luovutetaan jatkotoimenpiteistä vastaavan lääkärin hoitoon.
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HAMMASLÄÄKÄRIN
ELWlYSlÄÄKKEET

JA VÄLINEISTÖ

1. Happi
-

kaikilla vastaanotoilla tulisi olla happipullo, ja taito sitä käyttää
vähimmäisvaatimus: puhalluspallo (ambu) ja nieluputki

2. Adrenaliini 1: 10 000, 0, 1 mg/ ml
-

sydänpysähdyksessä 5 ml kerrallaan muutaman minuutin välein
anafylaktisessa sakissa 0,5-1 ml toistetusti laskimoon

3. Metyyliprednisoloni, Solu-Medrol® tai hydrokortisoni, Solu-Cortef®
anafylaktisessa sakissa annospullo ruiskutetaan hitaasti noin minuutin
kestäessä suoneen

4. Natriumbikarbonaatti 7 ,5 %:inen liuos
-

sydänpysähdyksessä 100 ml laskimoon, jatkossa noin 50 ml/5 min

5. Kalsiumkloridi 10 %:inen liuos
-

sydänpysähdyksissä 5-10

ml laskimoon

6 • .Diatsepaami
Diapam inject ® Iiuosta 10 mg hitaasti suoneen syystä riippumattoman
kouristuskohtauksen lopettamiseksi.

7. G-5 liuos tai fysiologinen keittosuolaliuos iv-käyttöön
ns. aukiolotippaa varten laitetaan infuusioletkustoon 500 ml G-5 tai
fysiologinen keittosuolaliuos

8. Nitroglyseriini, Nitro®-tabl.
angina pectoris -kohtauksen varalta elvytystarjottimella oltava nitrotabletteja.
Vähintään kuusi tablettia on oltava aina saatavilla.

9. Välineistö laskimotien avaamiseksi
staassi, suonikanyylit, esimerkiksi viggo-neula ja iv-infuusiopakkaus
riittävä määrä neuloja ja ruiskuja, spriilappuja ihon puhdistukseen ym.
välineitä kuten heftaa tulee olla elvytystarjottimella

10. Verenpainemittari, stetoskooppi
-

jos hoidetaan potilaita iv-esilääkityksellä, tulee kardioskooppi (ekg) olla
välittömästi saatavilla.
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asineesti.

Tutkitut 1aturvalliset tuotteet
Oriola Oy Hammasvälineestä saat kaikki,
mitä hammashoidossa tarvits et, vanupal loista vastaanoton kalustuks een. Saat
hammashoitovälineet Ja tarveaineet sekä
kalusteet Ja työvaatte et. Ja nyt myös hyvännäköiset vapaa-aJanvaatt eet. Kaikki tuotteemm e ovat kork ealaatuisia, tutkittuJa Ja
turvallisia, tunnettu Jen tehtaid en valmista mia.
Ystävällinen palvelu
Palvelumm e kattaa koko maan. PuhelinmyyJämm e seitsemällä paikkakunnalla
kertovat tuotteista Ja hinnoista sekä ottavat
vastaan tilauksesi. MyyntiedustaJamme
antavat lisäksi tuott eiden käyttöopastusta.

Voit myös pistäytyä myyntipisteissämme
Helsingissä , Espoossa, Turussa tai Tampereella.
Nop eat toimitukset
Automm e toimittavat tilaamasi tuotteet
nopeasti JaJoustavasti suoraan vastaanotoll esi, kaikkialla Suom essa.
Edullis et hinnat
Tukkuhinnoittelun ansiosta saat yleisimmin
käytetyt tuotteet nyt entistäkin edullisemmin. Kannattaa lisäksi seurata tariouskam-

•

panjoita , Joita on vuoden aikana ainakin
viisi. Kysy myös, mitä lisäetuJa voit sopimusasiakkaana saadal
Suunnittelu 1ahuolto
Suunnittelupalvelumme auttaa Ja neuvoo
esim. vastaanottosi sisustuksen suunnitt elussa. Huolto on nopeata, sillä huoltopalvelumme kattaa koko maan.
Kaikki mitä vastaanotollasi tarvitset. Hammasvälineestä Tullaan tutuiksi.
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Espoo: 90-4291
Se1na1ok1:964-22570
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