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Palvelut aio
onnittelee ...
••• valmistuvaa
kurssi
"Kel lokoskea"
Purjehti kaa myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.

Plandentoy

Isännän puheenvuoro

Kurssin isäntänä oleminen - yhtäkkiä ajatellen hieno juttu - niin minäkin sen aluksi
ajattelin. Tuo harhaluulo haihtui lopullisesti tämän viimeisen opiskeluvuoden aikana.
Tenttien järjestäminen niin että ne sopisivat kaikille, juhlien järjestämistä, tenttitulosten
kyselemistä, orientointiasioiden järjestämistä jne. Onneksi Frimanin Sirkka on jaksanut
olla kärsivällinen ja auttanut aina, kun apua on tarvittu. Sirkalle kuuluu suuri kiitos
siitä, että kaikki on lopultakin sujunut ihan hyvin. Toisaalta kiitos kuuluu myös koko
kurssille, koska pahemmin hermostumatta olette jaksaneet kuunnella mesoamistani pakollisia luentoja, pakollisia harjoituksia, lopulta jopa pakollisia juhliakin.

Mutta mennäänpä hetkeksi menneisiin. Akateemisen uramme luominen alkoi elokuussa
-82, jolloin HLL-tutkinto tuntui todella kaukaiselta. Nyt, toukokuussa -87, tuntuu puolestaan uskomattomalta, kuinka nopeasti viisi vuotta ihmisen elämästä voi kulua. Täytyy
tosin myöntää, että silloin tällöin vuosien varrella opiskelun ja normaalin elämän sovittaminen yhteen tuntui mahdottomalta. Ja nyt kun se pikku hiljaa alkaisi sujua, opiskeluelämä täytyykin lopettaa ja jättää muiden iloksi!

Menneisiin kuuluvat myös ne monet juhlat ja matkat, joita olemme yhdessä kolunneet.
Luulenpa vain, että useimpien parhaat muistot opiskelusta liittyvät juuri noihin tapahtumiin. Tärkeitä ovat myös uudet ystävyyssuhteet, joita opiskeluaikana on syntynyt .
Toivonkin, että tulevissa kurssitapaamisissa on runsas osanotto, jolloin näitä ystävyyssuhteita on helppo vaalia ja uudistaa. Ohjenuoraksi muistutan vielä, että ystäviä ei koskaan ole liikaa!
PS. »Ja sitten vielä yksi pieni asia»: Paljon Onnea Kaikille

Jari Kellokoski

Hyvä viitoskurssi 1987

Opiskeluaikanne on osunut alamme kehityksen kannalta mielenkiintoiseen vaiheeseen.
Suomalaisten suun terveys on viime vuosina kohentunut merkittävästi. Erityisen ilahduttavaa on ollut lasten ja nuorten kariesongelman nopea väheneminen. Myös luonnolliset
hampaansa säilyttäneiden aikuisten osuus on hyvää vauhtia kasvamassa.
Suun terveyden myönteinen kehityssuunta ei suinkaan merkitse sitä, että hammaslääkäreitä ei enää tarvita. Karies ja siitä aiheutava hampaattomuus ei suinkaan ole
ainoa suun terveysongelma. Viime vuosiin asti muut ongelmat vain ovat jääneet karieksen
varjoon niin, että niihin ei ole ollut mahdollista kiinnittää riittävästi huomiota. Nyt olemme
päässeet tilanteeseen, jossa suun terveydenhuollon voimavaroja on käytettävissä myös
muiden ongelmien torjuntaan.
Viime vuosina suomalaisten kiinnostus huolehtia omasta terveydestään on selvästi
lisääntynyt. Vakaana jatkunut hyvinvoinnin kasvu on tuonut mukanaan yhä lisääntyneet
mahdollisuudet terveyspalveluiden käyttöön. Yhteiskunnan asteettain lisääntyvä panostus suun terveydenhuoltopalveluiden käytön tukemiseen on myös lisännyt hammashoidon kysyntää. Samalla terveydenhuollon asiakkaiden vaatimustaso ja laatutietoisuus
ovat kasvaneet.
Alallamme tapahtuvan nopean kehityksen seurauksena hammaslääkäreiden jatko- ja
täydennyskoulutuksen tarve on lisääntynyt. Hyväkin koulutus vanhenee jo muutamassa
vuodessa. Siksi toivon Teidän uranne alusta alkaen huolehtivan tietojenne ja taitojenne
jatkuvasta täydentämisestä. Käykää säännöllisesti kursseilla ja lukekaa ahkerasti alan
kirjallisuutta. On kuitenkin hyvä muistaa, että työ ja siihen liittyvä koulutus on vain
yksi osa elämäänne. Ehyeen ja täysipainoiseen elämään sisältyy paljon muutakin.
Å lkää antako työn estää harrastuksianne ja hyvien suhteiden ylläpitämistä läheisiinne.
0

Hammaslääketieteen osaston puolesta toivotan Teille parhainta menestystä urallanne.

Hannu Hausen
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Hyvät viitoskurssilaiset!
Te olette kymmenes ikäluokka, joka on nyt päättämässä hammaslääketieteen perusopintonsa Kuopion korkeakoulussa/yliopistossa. Yliopistollamme ja osastollemme se on
merkkitapaus ja Teille itsekullekin siirtymävaihe täyttä itsenäisen ammatinharjoittajan
asemaa kohti. Se on useimilla Teistä runsaan vuoden päässä, kun olette selviytyneet
myös orientoivasta vaiheesta.
Toivomme, että tämä osasto on antanut Teille riittävät eväät uranne aloittamise en.
Ainakin eväitä on pyritty jatkuvasti parantamaan aikaisempien kokemusten perusteella .
Se, pysyttekö näiltä pohjilta lähtien alamme kehityksen tasalla vai taannutteko , riippuu
tästä lähtien Teistä itsestänne . Tähän saakka noin kolmannes kollegakunnasta on
jättänyt jokseenkin kokonaan käymättä saatavilla olevissa täydennyskoulutustilaisuuksissa, yksi kolmannes käy niissä silloin tällöin ja yksi kolmannes usein. Yrittäkää Te
mieluummin lukeutua viimeksi mainittujen joukkoon ja kasvattaa sen osuutta. Täydennyskoulutuksen anti maassamme tulee lähivuosina kasvamaan, kun myös yliopistot tulevat
sitä säännöllisesti ja enenevässä määrin järjestämään. Tieteelliseen ja ammatilliseen
jatkokoulutukseen pyrkiville ovat sijoittumismahdollisuudet varsin rajoitetut. On hyvä
silti muistaa , että aktiivinen ihminen löytää aina sijansa, missä voi parhaiten itseänsä
toteuttaa .
Lopuksi välittäisin tämän laitoksen vanhimpana Teille jokaiselle jo antiikin ajoilta
periytyvän sanoman: »Koeta kehittää itseäsi monin tavoin, niin kauan kuin elät. Å°Jäusko,
että vanhuus tuo viisauden mukanaan.»
Heikki Luoma
Hammaslääketieteen osaston
varajohtaja

Arvoisat valmistuvat kollegat
Ette arvaakaan, kuinka paljon voi opiskelija muuttua kolmessa klinikkavuodessa, silloin
olitte pikkuisia tyttöjä ja poikia ja nyt suuria tohtoreita, täynnä antamaamme viisautta
ja oppia. Ihan tulee mieli haikeaksi, poikaset lentävät taas pesästä.
Minnehän te lennätte?
Työelämään, näinhän se on ja varmasti siellä te pärjäätte hyvin.
Mutta ei riitä, että te olette hyviä hammaslääkäreitä , teidän on otettava myös osaa yhteiskunnallisiin rientoihin. Kaikki tiedämme, että meitä on pian liikaa, tulee puutetta polilaista ja rahasta. Kukaan meistä ei pärjää yksin nyky-yhteiskunnassa, joka suosii massoja
ja massojen voimaa.
Meidän voimamm e ovat hammaslääkärijärjestöt , seurat ja liitto. Tulkaa mukaan työhön,
älkää peljätkö , jos joku sanoo, etteivät ne nuoret mitään tiedä ammattiyhdistyspolitiikasta ,
ei se sanojakaan aikoinaan tiennyt. Osallistukaa , tulkaa mukaan kokouksiin ja antakaa
äänenne kuulua . Teille tässä yritetään järjestää valoisaa tulevaisuutta .
Kuraattorina toivotan valmistuville onnea ja menestystä.

Osmo Huuskonen

Jussi Fede ,,-olf

Kimmo Haaranen

Kurssin komein poikamies - kuinka
kauan? Kurssin talousguru .
Kehäkolmosen sisältä Savoon eksynyt.
Kaksikielinen assistenttiaines.
Mielenterveydellisiä ongelmia .

Ystävällinen ja iloinen kurssikaveri.
Vaihtoi suuremmoisen apteekkiuran
hammaslääketieteellisiin karikkoihin.
Finlandia-hiihtäjä.
Mielenterveydellisiä ongelmia?

Irmeli Heikkilä

Matti Hy ny nen

Pitkä ja hoikka tyttö, joka omistaa
rauhallisen luonteen ja kultaisen kuplan.
Minuutin tarkka aikataulu - ainakin
kuplalla ajaessa välillä Kuopio-Tampere
(Karvinen ja kurssikaverit takapenkillä).
Aina yhtä rauhallinen - suuttuessa ja
hyvällä tuulella ollessa.
Osaa juhlimisen jalon taidon.
Mielenterveydellisiä ongelmia .

Viaton pohjois -karjalainen katse.
Selityksen mestari.
Ja monisteissa löytyy ... Löysi jostain
romukaupasta inhottavan kravatin.
Mielenterveydellisiä ongelmia.
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Hilkka Kaikkonen

Vesa Karhunen

Tahdoin nähdä maan luvatun
saduissa kuvatun
osasinhan pukea, kakata
enää täytyisi eväät pakata.
Mielenterveydellisiä ongelmia .

Kurssin bändin sielu. Itse rauhallisuus.
Autouutuuksien koeajoekspertti.
Tunnollinen perheenisä - Iisalmeen.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

. . . . lainauksia valkoisesta kuplasta ..... .

Jari Kellokoski

Anna-Riitta Kiiskinen

Kurssin pohjalaisisäntä. Järjestöllisiä
intressejä. Siirtynee turbokauteen
ensimmäisenä kurssilla. Upseeri ja
herrasmies. Puberteettiviikset .
Mielen terveydellisiä ongelmia.

Iisalmesta ihmeen hyvää!
Temperamenttinen, hymyilevä blondiini.
Mielenterveydellisiä ongelmia.
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Kaisu Kinnarinen

Sirpa Kinnunen

Tyttö, joka on saanut potilaalta suudelman ja jonka tunnistaa määrätietoisesta
kävelytyylistä . Mukautuvainen, ottaa
toisetkin huomioon. Saapuu useimmiten
viimetipassa joka paikkaan. Ollut
opiskeluaikana uskollinen Jyväskylälle;
junalippuja kertynyt iso pino.
Mielenterveydellisiä ongelmia .

Maailmassa on polkuja tietäkin
ja paljon ihmeitäkin
jos lähdet lähteen
päädyt itään
siis älä ihmettele mitään.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

Auli Koponen

Tiina Lehtinen

Kurssin ainoa , j olla HSV - ! sormessa .
Aina kysymässä mitä , missä, millo in ja
miksi - kockerspanielikampaus .
Vakavia mielenterveydellisiä ongelmia .

Tempperamenttinen punap ää , j oka
tietää mitä tahtoo. Harrastuksena
assistenttien tanssittaminen - myös
klinikkasalissa.
Motto: No, vauhtia nyt! Kohtalona
juurihoidot (150 kanavaa/v).
Psykoterapian tarpeessa.

. ... lainauksia valkoise sta kuplasta . . .. . .
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Timo Lehtinen

Tuomo Meriläinen

Kurssin suurin ja suloisin, joka harrastaa
opiskelua, tekee kaiken muun tosissaan
(ravintolat, teatteri). Kaikesta pihalla,
mutta uskoo ITSEENSÄ.
.
Tunnistaa aamuisin punaisista silmistä.
Maanis-depressiivinen bruksaaja.

Hotellin herrasmies, parkettien partaveitsi, ei yhtä terävä, mutta niin
karvainen ... Elintasokilpailun ykkönen.
Parantaa potilaan puhumalla - Ylivainion sukua.
Todellisia mielenterveysongelmia.

Johanna Oikarinen

Ari Pahkala
Jos vapaaehtoisia tarvitaan, niin täältä
pesee! Trumpetin soitto ja urheilu lähellä
sydäntä. Savolaistui vuosien varrella
vastoin tahtoaan.
Erinäisiä mielenterveysongelmia.

Tammikuusta -86 alkaen rouva Oikarinen (o.s.) Kauppi. Lannistumaton
työskentelijä klinikalla, työaika 7.3013.00. Loppukeväästä mahtuu paremmin
unittiin. Mielenterveydellisiä ongelmia.
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Riitta Pahkala

Kai Partanen

Jumppasalien jättiläinen. Pituus 170 cm
- sulka päässä. Hoiteli korruptioissa
samusirkan tehtäviä.
Temperamenttia löytyy tarvittaess~.
Selviä mielenterveydellisiä ongelmia.

Kurssin ensimmäinen isä.
Taiteellista lahjakkuutta.
Nopea kliinikko.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

Antti Räty

Ari Salo

Kurssin anarkisti. Miesprofessorin
suosima. Urheilija henkeen ja vereen;
harrastukset sulkapallo ja petanque.
Ai! Onko tänään tentti? Missä?
Isi (ICI) maksaa ...
Todellisia mielenterveysongelmia.

»Vastarannan kiiski», taiteilijalahjakkuus, joka suhtautui asioihin
kriittisesti. Isojen autojen ja MarjaLeenan ystävä, joka sai superinfektion
»chicken-nuggetseista».
Mielenterveydellis iä ongelmia.
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Marja-Leena Salo

Arja Seilonen

Hiljainen ja ahkera »Muhoksenmimmi», joka pitää sukunimestään.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

Näkemystä. Mielialat vaihtelevat.
Iltapäivä hihittelijä, kyynel herkässä ilosta ja surusta. Lohduttajia löytyy!
Vapaa-aika nainen.
Paranoidinen bruksaaja.

Virpi Tammela

Kari Tapaninen

Kun olin pieni
niinkuin sieni
päätin maailmalle
vie nyt tieni.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

Kurssin vetoisin vatsa.:/=globus hystericus-potilas. Satunnainen matkailija,
joka ei tiennyt A-yhtään B-mittään.
Erittäin vaikeita mielenterveydellisiä
ongelmia .

. . . . lainauksia valkoisesta kuplasta ..... .
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Jyrki Tervaniemi

Terttu Tervo

Kurssin kuopus. Kitaristi-perheenisä,
joka hurmasi hamm ashoitajat pikkujouluissa havaiji-paidassa ja shortseissa.
Tenttikirjat lapsen tyynyn alla.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

Ne mulle huusi
nuo ukkokodin kamalat hoidokit
jo tuki suusi
äläkä koeta livistää.
. .. elää nykyisin sitten säästöliekillä ...
Mielenterveydellisiä ongelmia .
. . . . lainauksia valkoisesta kuplasta .. ... .

Merja Tiainen

Tarja Rainansalo
Ne tosikreikankävijät ...
Lentomoottorin jyrinän takaa
kun potkuri ujeltaa
me riemusta vonkaistaan
ja vielä kerran taivaalle ponkaistaan
... ja pois jää kaikki muu ...
Mielenterveydellisiä ongelmia .
.. .. lainauksia valkoisesta kuplasta ......
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Leena Virtanen
Lapinhullu hiihtelijä, joka on kartuttanut
poistotiliä proteettisilla extraktioilla.
Kurssin ainoa, jolla DMF+O.
Näpsäyttelee ahkerasti ... valokuvia.
Aamuvirkku, illantorkku.
Mielenterveydellisiä ongelmia.

klinikasta ..... .

,

Voi tätä hoppua hoppua hoppua
huusivat kandit, voi tätä hoppua
ei tule loppua loppua loppua
polkata täytyy polkkaa, polkata polkkaa,
kiireistä aikaa, tulta on kengissä
laukata täytyy laukkaa, laukata laukkaa
ei ole tolkun tolkkua millään, ei ole tolkun tolkkua
kolkata täytyy kolkkaa, kolkata kolkkaa
hyvä jos pysymme hengissä, hengissä, hengissä
voi tätä hoppua hoppua hoppua

lainattu kirsi kunnaksenrunosta
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Korjaavaan ja
ehkäisevään hammashoitoon

1!!!~!~~!!!
Materiaalit, tarvikkeet
ja laitteet
Maahantuonti ja markkinointi:

OY DENTAL-MEDICO AB
Sammalkalliontie 6 B
02210 ESPOO
Puhelin 90-803 6277, 889 287
Telex 122 574 dentm sf

KORKEALAATUISTAHAMMASLABORATORIOPALVELUAKUOPIOSSA
Hammasteknikkomestari

Jorma Päivinen:

Arvoisa hammaslääkäri, meillä ' on tarjolla käyttöösi eri
työryhmiin erikoistuneet taitavat hammasteknikot ja
koulutetut hammaslaborantit , joiden työn laatutasoa vielä
kohottaa työskentely todella korkealaatuisilla koneilla.

TULESINÄKIN ASIAKKAAKSEMME
JA TOTEAITSE

············································································-··----·----·-~

HAMMASLABORATORIO

HAMMAS-TETRA
Puijonkatu 12 B 25
Kuopio
p. 114033
------------------------·································································•-"
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[VAMMA]

keskushermostoon
vaikuttavat
analgeetit
paikallinen
prostaglandiinien
vapautuminen
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( VOLTAREN- pakkauksessa
ei ole varoituskolmiota )

Lisätietoja pyydettäessä

CIBA-GEIGY
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puh . (90) 145 322, os. PL 16, 00241 HELSINKI

Heikki Luoma
Opetti kariesdiagnosointia viitoskurssin keväällä.
Pimeä menneisr ys paljastui Budabestissä.

Sergei Kolmakow
Herrasmies on aina herrasmies ,
viisas mies on aina viisas mies.
Ei mennyt mukaan klinikan kotkotuksiin.
Intermittoiva karies .

-

Anneli Milen
Kaht a en vaihda : WHO ja H. Talaa.
Yrittä nyttä ei laiteta!

Liisa Seppä
Ei paikka pyhällä hengellä tässä kestä!
Tyylikäs kofferdamin käyttäjä,
(Kuopion ainoako?)

Markku Mikkonen
Juurihoidon ekspertti.
Tykättävä - ja tykätty!
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Pekka Hyvönen
Ilmiömäinen kyky tajuta opiskelijoiden mielentila.

--

Hanna Pajukoski
Esteettinen tekstiiliurheilija kliinisellä silmä! ··
Ymmärtää elämää klinikan ulkopuolellaki!]-.

Helena Forss
Asiallinen kariologi, itse ryhdikkyys.

Tuija Palin-Palokas
Tuulella käypä to be or not to be?

A.M. Lahnavik
Iänikuinen nyysääjä , tarkka täti .

Jussi Federolf
Assistentti jo ennen valmistumistaan.
Jussi, pussi punnittiin ,
kivenrakoon heitettiin,
kainalossa kannettiin, Jussi, tule pois!

Satu Lahti
Tomera, kampauksen väri vaihtuu kerran
viikossa.
Kop, kop, kop kyllä kuuluu missä mennään.
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Veijo Miettinen
Avioliittoko rauhoittanut!???
Klinikan monitoimimies.
Helena Markkanen
Haalii ihmisiä luennoille kahviosta.
G-vika edelleen.

Vuokko Konttori-Närhi
Perusmukava, sanoo asiat suoraan niinkuin ne on .
Mutta ryönää löytyy!
Pertti Väisänen
Vuotokontrolleja vuotokontrollien perään.
Calsitite on hyvä aine .

Leena Hyartt
Parodontologisen herätyksen saanut. Todella
Todella syvällinen näkemys parodontologiasta :
näkee jopa leukosyytit kliinisesti !
Irmeli Meriläinen
Uusin parodontologi , jonka ympärillä leijuvat
huumaavat tuoksut.
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Lassi Alvesalo
Asialliset luennot.

I

Marjatta Puranen
Mitä tehdä?

Osmo Karinen
Osmo taitaa jäljennöksen
oton. Aina paikalla.
Vänttisen hakulaite.

Risto Vänttinen
Ei voi sanoin kuvata.

Jyrki Linnanla
Juppiainesta 150 cm .

Tellervo Laine
Hän ei ole täällä tänään.

Merja Harju
Iloinen ja mukava.
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Veijo Lassila
Ystävällin en , myönteinen ja kannustava.
-

~

Pertti Pohjamo
Pohjatto man sydämellinen.

Osmo Huuskonen
Harrastuksena autojen
sisäänaio .Roll-on, roll-off.
Sanan miekkä hallussa.
Maratonjuhlija.

,,
Ulla-Maija Ettala-Ylitalo

Matti Simonen

Selektiivisesti paikalla harjoitustöissä .

Siilitukka ja manulasit.
Kilpaili implantaattipotilasta kandien kanssa .

Rolf Lappalainen »Rolle»
Joka toista haukkuu , sen napa pyörii ja paukkuu.
Kandin paras kannustaja .
Muuten hyvä , mutta päin helvettiä.
Pohjatut proteesit: kyllä näillä vielä lettuja syö.
Kyllä minäkin olen kerran luennoilla käynyt
hammaslääkäri päivillä .

Jari Kellokoski

Aila-Maria Mäkelä
Troublemaker.
paras kaveri.

Sainion

Tiukka assistentti. Silmälasit pysyvät silmillä
kovemmassakin kyydissä.
Protetiikan assistentti - vaikka ei kyllä
vartalosta uskoisi.
Opetti myös kariologiaa.
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Leena Saaranen
Oppityttönä Osmon koulussa.

Erkki Korhonen
Hirveän tavallinen ja hirveän mukava.

Risto Kotilainen
Calcusan - Kotilainen, joka käytti aikansa
keksimiseen . Keksi mm . irulliset lo utenttikysymykset.

Pekka Asikainen
Ottakaa juntit mallia, itsevarmuuden huippu.
Juppi, Rolex, Audi ..... .

Matti Lamberg
Nykyisin kireä kiireestä kantapäähän .
Positiivista: menossa mukana Vitriinillä.

\
Arja Kailaa-Mikkonen
Ott i ja lähti paisk imaa n töitä kyksiin.

Pekka Huurinainen
Panohammasspesialist i.
Mukava, ka nnustava kirurgi.
Minä tässä nyt vähän strippaan.
(leikkaussalissa) .

Kristiina Nuortio
Sirkka -Liisan aseptiikan oppi ei ole mennyt
jakeluun.
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Viljo Nyyssönen
Tuntematon suuruus.

Hannu Hausen
Tämä ei mennyt minun tahtoni mukaan.
Häikäilemätön kokousteknikko ja vallankäyttäjä. Mikse tieto ei kulje?
Vaati muilta säännönmukaisuutta, muttei
itseltään . (tenttipalautus max. 2 viikkoa).
Muuten ihan kiva hemppa .
Rakkaat ystävät sirkuloikaa transparentte ja!
Pekka Piironen
Tämä tässä on huulipoimu, se ei ole ellenkaan
vaarallista.

Pertti Sainio
Persoonallisuus ja suurpiirteisyys , jota talossa
tarvitaan . Opetti neekereille biopsiatekniikkaa!
Oppi istumaan puussa aamuisin ennen töihin
lähtöä!

Eeva Widström
Edustaa tervettä järkeä . Luottaa opiskelijoihin .
Eevan kanssa työt luistaa.
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Stina Syrjänen
Fiksu, sivistynyt ja älykäs ihminen.
Hyvä opettaja, korkeatasoiset luennot.
AIDS.

Eeva Linkosalo
Kiva juksaaja.
Tykkää kiusata opiskelijoita.

Pirkko KoskenrantaWuorinen
Mukava tyttö. Pirkko
purennan taitaa.

Joonas Pulkkinen
Suave-mies susiturkissaan.

Asko Savola
Fiksu mies.

23

Sirkka Friman
Muistutus kuolevaisuudesta minusta
riippumattomista syistä .. .

Salme Louhelainen
Jos Salme tarjoaa potilasta niin muista : se ei ole
oikeata »lihaa», mitä köyhälle höylisti tarjotaan.
»ATK-spesialisti»

HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
{HAMMAS-PITKÄNEN)
Sirkka-Liisa Miettinen

Torikatu 12 B KUOPIO
puh.971-113163
-113 053

Onnittelumme Valmistuville
Hammaslääkäreille!

Siisti täytyy aina olla, sanoo Miettiskä klimkalla.

Anna-Maija Gynther
Sirkka Kuusalho-Stjerna
Leena Ahonen
Virpi Niemelä
Merja Mykkänen
Mirja Laitinen
Annikki Vihervuori

Kyllä minullakin myrkkyjä
löytyy: Calcusan ja
Zungizone joka vaivaan,
varsinkin riskipotilaille.

---------

Klorheksidiini +
fluori tappoi kaikki koehenkilöt jo kahdessa
vuodessa ja kokeilu
lopetettiin .

----------

Helvetti. Minun lempikappaleeni on
»Out of Africa».
Minut karkoitettiin
kauniina valkoisena
miehenä.

Palavaa tiedonhalua
vuoteen 2000 mennessä.
Muistakaa cirkuloida
trasparentit ennen
tenttiä.
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X ylocain® adrena1in
lidokaiini 20 mg/ml + adrenaliini 12,5 mikrog/ml

- erinomaisen tehokas

Citanest®Octapressin®
prilokaiini 30 mg/ ml + felypressiini 0,54 mikro g/ ml

- turvallinen ja luotettava
Käyttämällä molempia valikoiden saat parhaan
tuloksen ja voitat potilaasi luottamuksen

Hammaslääketieteelliset
l' :ikkaus: 100

_____

X

puudutteet

1,8 ml

P_u_u_o_un_m
__ ~I~!~~~

Astra-yhtymä on Pohjoismaiden suurin lääkealan yritys. Yhtymän tutkimustoiminta tapahtuu kolmessa tutkimuskeskuksessa:Astra läkemedel

- antibiootit, keskus-

hermoston lääkkeet, puudutteel; Draco - allergio löökkee t, hengityselinten lääkkeet; Hässle - ruoonsulotuskonovon lääk keet, sydänlääkkeet. Suomen Astra Oy
on Astra -yhtymän suomalainen tytäryhtiö. Suomen Astra Oy edustaa myös Boots, Ferring jo Riker -lääkkeitä.

KOLME KOVAAGOOF'ILTA
1. Hammaskivenpoistolaite
ODONTOSON4N
Ennenkuin päätät hammaskivenpoistolaitteen
hankinnasta tutustu Odontoson 4N:n ominaisuuksiin:
- automaattinen käynnistys, ei jalka- eikä sormikytkintä
- värähtelytaajuus 42. 000 Hz !
- ainutlaatuiset titanium-metallista valmistetut
kärjet - liikerata ellipsin muotoinen
- hammaskivenpoistoon tarvittava keskimääräinen voima 40 g
- pieni koko: 125x 38x187mm
2. Sähkökirurginen leikkausveitsi
ODONTOSURGE-2
Ominaisuuksia :
- teho säätyy automaattisesti leikkaussyvyyden mukaan
- työskentelytaajuus 27 MHz !
- maadoituslevy tarpeeton
- erilaiset äänimerkit leikkaus- ja koagulaatiovirroille
- renkaan muotoinen kytkin käsikappaleessa
-pieni koko: 230x150x50mm

3. Monipuolinen hoito- ja diagnosointilaite
ODONTOMETER
sisältää seuraavat toiminnot:
- juurikanavan pituuden mittaus
- pulpan vitaliteetin mittaus
- mikroperforaatiotesti
- parapulpaalinasta- ja juuriruuvitestit
- ionihoito + merkkisin koettimin

TULE TUTUSTUMAANTAI PYYDÄ ESITTELYÄ

ORIOLAOY

Espoo: 90-4291
Joensuu: 973-242 71
Oulu: 981-348 222
Seinäjoki: 964- 167111
Tampere: 931-35152
Turku: 921-336 533

,

Hammasväline
heti paikalla

