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Ystävien kesken, Hammassirkku
Sirkkulainen-lehti sai aikoinaan alkunsa
suuhygienistimme Liisa-Päivikki Hovisen
spontaanista ideasta tehdä lehti, jolla saisimme lisättyä tietoisuutta hammashoidon
tärkeydestä asiakkaillemme. Vuosien saatossa lehden levikki on kasvanut ja uuden
numeron ilmestymistä odotetaan malttamattomina. Lehti on Hammassirkun omakustanne ja sen syntyyn ovat vaikuttaneet
puhtaasti ja ainoastaan sirkkulaiset.
Tänäkin vuonna kirjoituksissamme korostuu suun terveyden yhteys yleisterveyteen
(s. 18). Väestön ikääntyminen aiempaa
hampaallisempana tuo myös haasteita tulevaisuudessa (s. 16). Tähänkin asiaan sirkkulaiset ovat yhdessä pohtimassa uusia ratkaisuja.
Minulta kysytään usein, mikä on Hammassirkun menestyksen salaisuus. Hammassirkku on kasvanut vähitellen Keski-Suomen
suurimmaksi suun terveyspalveluja tuottavaksi hammaslääkäriasemaksi, ja vielä
ilman ulkopuolisia sijoittajia. Hammassirkun menestys ja toiminnan etiikka perustuu
rehdille suomalaiselle työlle ja sisulle, sekä
ennen kaikkea aivan uskomattoman upealle
yhteishengelle.
Tässä lehdessä ajatuksiaan tuovat esille
kaikki ammattiryhmiemme edustajat. Ilman

tasokasta välinehuoltoa emme voisi hoitaa
ensimmäistäkään potilasta (s. 22), hammaslaboratoriomme huikea osaaminen varmistaa protetiikkamme laadun (s. 28 ja s. 32)
ja konstikkaimmatkin juurihoidot hoituvat
erikoishammaslääkäreiltämme viimeisimmän teknologian avulla (s. 14-15).
Hammassirkun työntekijät arvostavat toinen toisiaan ja ymmärtävät, että yhdessä
tekemällä syntyy juuri se paras hoito, josta
asiakkaamme antavat kiitosta.
Yllä oleva kuva on otettu yhdessä koulutustilaisuudessamme. Kuva puhukoon puolestaan. Yhdessä oppiminen ja ammatillinen
kehittyminen on antoisaa monessakin mielessä. Kannustavassa ilmapiirissä uuden
oppiminen käy leikiten ja tiedon jakamisen
kautta hedelmistä nauttii koko työyhteisö
sekä asiakkaamme.
Tervetuloa Sirkkulaisen pariin. Istu alas ja
lue rauhassa. Me teimme tämän lehden sinua varten.
Sirkku Meriläinen-Vapola
Hammassirkun vastaanoton johtaja,
protetiikan ja purentafysiologian
erikoishammaslääkäri
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Kun hammashoito
pelottaa

Noin joka toinen aikuinen kokee hammashoidon jonkin
asteisena ahdistuksena tai pelkona. Tutkimuksien
tulokset vaihtelevat käytetyistä mittareista riippuen,
mutta lopputulos on aina sama. Pelko on tavallista.
Lapsuuden huonot hoitokokemukset löytyvät monelta pelon takaa. ”Oli hirveä tunne
lapsena istua hoitotuolissa kun aikuinen
huusi ja syyllisti,” jyväskyläläinen Kata kertoo.
Samoilla linjoilla on myös hammaslääkäri
Elina Kiviaho. ”Yleisimmän syyn arvelisin
liittyvään aikaisempiin, epämiellyttäviin tai
traumaattisiin kokemuksiin. Myös aikaisemmin saatu negatiivinen palaute esimerkiksi hampaiston kunnosta saattaa aiheuttaa
hammashoitopelkoa,” Kiviaho sanoo.

”Hammashoitopelosta kannattaa
mainita jo aikaa
varatessa, mutta
viimeistään vastaanotolla.”
4
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”Toisille sen sijaan itsessään makuuasento
tai tuntoherkällä alueella työskentely voivat
olla hammashoitopelon syynä.”
Kataa pelko on seurannut perässä pitkään
aikuisuuteen. Hoitoon hakeutumista vaikeutti myös myöhemmin hammashoitopelon rinnalle noussut ahdistushäiriö, joka
teki sosiaalisten tilanteiden kohtaamisesta
haastavaa. Lopulta hoitoon oli pakko hakeutua – pahaksi äitynyt tulehdus suussa
aiheutti kovat kivut.
Käynnin jälkeen helpotti. ”Huomasi, ettei se
ollutkaan niin kauheaa,” Kata kertoo. Kipu
saatiin pois ja hoito etenemään. ”Hammaslääkäri ymmärsi tilanteen ja osasi ottaa pelon huomioon.”
”Potilaan on yleensä rennompi tulla toimenpide- tai tarkastuskäynnille, jos hänen pelkonsa on huomioitu,” Elina Kiviaho sanoo.
Hammashoitopelosta kannattaa mainita jo
aikaa varatessa, mutta viimeistään vastaanotolla.

”Erittäin voimakkaassa hammashoitopelossa suosittelen ensikäyntiä tai esihaastattelua, jolloin selvittelemme taustoja hoitopelolle ja sovimme yhteiset, potilaan pelon
huomioivat pelisäännöt hoidon toteuttamiseksi, jotta hoidosta saataisiin asiakkaalle
mahdollisimman miellyttävä kokemus. Ensimmäisellä hoitokäynnillä ei välttämättä
tarvitse tehdä vielä toimenpiteitä tai edes
istuta vielä varsinaiseen hoitotuoliin, vaan
tutustutaan hammashoitoon ja itse pelkoon
ja sen lähtökohtiin,” Kiviaho sanoo, ja lisää
”Pelkoa ei myöskään missään nimessä tarvitse hävetä.”
”Hoitotilanteessa auttoi paljon se, että hammaslääkäri kertoi mitä suussa on meneillään eikä syyllistänyt, vaan ymmärsi tilanteen,” Kata sanoo. ”Hammaslääkäri kertoi
kokoajan mitä on tekemässä ja mitä on meneillään – nyt tökitään tuolta ja täältä.”

Myös puudutukseen saattaa liittyä pelkoa –
entä jos se ei toimikaan? ”Jos puudutusaine
ei jostain syystä lähde tehoamaan, ja toimenpide on kiireetön, voidaan hoito yleensä keskeyttää ja jatkaa vaikka toisella hoitokerralla. Jos kuitenkin tilanne on akuutti,
voidaan potilas ohjata vastaanottoon
odottamaan puudutteen vaikutusta,” Kiviaho
sanoo.
Kata sai vaativiin hampaanpoistoihin rauhoittavan lääkkeen sekä puudutuksen. Myös
hammashoito nukutuksessa tuli puheeksi. 

”Pelkoa ei missään
nimessä tarvitse
hävetä.”

Pelisäännöt on hyvä sopia etu
käteen
”Molempiin suuntiin tapahtuva kommunikaatio on tärkeää. Tässä korostuu siis myös
voimakkaasti potilaan rooli uskaltaa kertoa,
milloin oma paniikkiraja nousee liian korkeaksi. Sama toimii myös toisin päin; hammaslääkäri voi siis varmistella potilaalta,
että olo on hyvä ja hoitoa voidaan jatkaa,”
Elina Kiviaho sanoo. ”Jos puhuminen on
hoidon aikana olla hankalaa, voidaan sopia,
että esimerkiksi kättä nostamalla potilas saa
ilmaista, milloin haluaa pitää tauon tai keskeyttää hoidon.”
Kivunlievitykseen löytyy nykyään runsaasti vaihtoehtoja. ”Esimerkiksi neulakammoisille voidaan ennen puudutusneulaa
laittaa suun limakalvolle pintapuudutetta,
joka puuduttaa pistokohdan. Toisinaan,
esimerkiksi hammashoitopelkoisen osalta
kyseeseen voi kuulua kivun ja hoitopelon
lievittämiseksi rauhoittava esilääkitys, kevytsedaatio tai yleisanestesia.
Myöskin hypnoosilla ollaan saatu hyviä vasteita kivuttomasta hammashoidosta,” Elina
Kiviaho kertoo.
Hammaslääkäri Elina Kiviaho
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”Arvelin, että jos menen pelkän rauhoittavan kanssa ilman nukutusta niin se voi auttaa pelkoon, kun näkee ettei se olekaan niin
kamalaa. Lääkärikin sanoi että hyvä valinta
kohdata oma pelko ja tehdä jotain sen lievittämiseksi.”
Kun aika hoitoon on varattu, ollaan jo voiton
puolella. ”Halutessaan hoitoon saa ottaa
mukaan vaikka tukihenkilön pitämään kä-

destä kiinni,” Elina Kiviaho sanoo. Tärkeintä
on, että hoito saadaan onnistumaan turvallisesti ja potilaan kannalta mahdollisimman
miellyttävästi.

Hammashoitopelko näkyy
koulutuksessa

Hammassirkun löysi Katan puoliso. Pelkopotilailta saatu hyvä palaute vakuutti, ja hoitoon oli mahdollista päästä nopeasti. ”Olen
todella tyytyväinen saamaani hoitoon,” Kata
sanoo. Vaikka pelko ei ole täysin kadonnut,
sen kanssa pystyy nyt elämään.

Hammashoitopelko on yleinen vaiva joka saattaa estää
jopa hoitoon hakeutumisen. Kuinka pelko otetaan
huomioon hammaslääkäreiden koulutuksessa?
Hammassirkun hammaslääkäri Sirja Virtanen kertoo.

Pelkomittari auttaa kuvaamaan pelkoa

Pelkomittari on työkalu, joka auttaa hammaslääkäriä hahmottamaan pelon syitä.
Mittarilla 0 tarkoittaa ei lainkaan ja 10 hyvin paljon. Merkitse viiva janalle kohtaan
jonka arvioit kuvaavan pelkosi määrää.
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1.

Hammaslääkärillä käynti

0

10

2.

Kipu yleensä

0

10

3.

Puudutusneula

0

10

4.

Vinkuvat äänet

0

10

5.

Poraaminen tärisevällä poralla

0

10

6.

Poraaminen vinkuvalla poralla

0

10

7.

Hampaiden koskettelu metalli-instrumentein

0

10

8.

Hammaskiven poisto

0

10

9.

Hammaslääkärin moitteet

0

10

10.

Syljen imurointi

0

10

11.

Hampaan poisto

0

10

12.

Röntgenkuvan ottaminen

0

10

13.

Suun pitäminen auki kauan

0

10

14.

Hampaan kuivaus puhaltamalla

0

10

15.

Ientaskujen mittaaminen

0

10

16.

Paikka-aineen painaminen hampaalle

0

10

17.

Juurikanavien rassaaminen

0

10

18.

Paljon instrumentteja suussa

0

10

19.

Potilastuolissa oleminen

0

10
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Otetaanko pelkäävät potilaat huo
mioon hammaslääkärien koulutuk
sessa? Puhutaanko koulussa ham
mashoitopelosta?
Hammashoitopelko otetaan hammaslääkärikoulutuksessa esille jo kliinisen vaiheen opintojen alkuvaiheessa. Potilaan
kohtaamisen kurssilla perehdytään vuorovaikutukseen ja erityisesti pelkopotilaiden
kohtaamiseen. Potilaiden kohtaamista ja
vuorovaikutusta harjoitellaan ryhmissä, lisäksi mukana on ollut näyttelijäpotilaita ja
jokainen opiskelija sai videonauhan, jolta
pystyi analysoimaan omaa toimintaansa
vuorovaikutustilanteessa. Hammashoitopelon huomioiminen potilastyössä kulkee siis
mukana läpi koko hammaslääkärikoulutuksen.

joista keskusteleminen voi rohkaista potilasta. Usein auttaa, jos hammaslääkäri kertoo
potilaalle, mitä aikoo seuraavaksi tehdä.
Toki kaikki eivät tästä pidä, ja siksi potilaan
toiveista keskusteleminen onkin tärkeää.
Nykyaikainen hammaslääkärikoulutus antaa hyvät valmiudet potilaiden kohtaamiseen huomioiden, että jokainen tekee työtä
omalla persoonallaan.

Millaisia keinoja opetuksessa käy
tetään pelkopotilaiden hoidosta
puhuttaessa?
Edellä mainittujen käytännön tilanteiden
harjoittelun lisäksi monilla luennoilla kerrotaan hammashoitopelosta ja sen yleisyydestä. Lisäksi klinikassa tehtävissä ”oikeissa”
potilastöissä pääsee aidosti vuorovaikutukseen oikeiden potilaiden kanssa ja samalla
oppimaan.

Kuinka hammaslääkäri voi valmis
tautua kohtaamaan pelkopotilaan?
Millaisia työkaluja koulutus antaa?
Rauhallinen ote ja potilaan toiveet huomioiva toiminta vievät jo pitkälle. Jokainen
potilas on erilainen ja pelolle on eri syitä,

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen
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”Kun potilas
nukkuu, suuretkin hoitokokonaisuudet sujuvat
nopeasti ja kivutta. ”
toimenpidettä ja keskustelee potilaan kanssa lääkityksistä ja ohjeistuksista anestesiaan
valmistautumiseen liittyen.
Kumpikin anestesiamuoto tuottaa miellyttävän unen ja vie tietoisuuden höyhensaarille.
Kun potilas nukkuu, suuretkin hoitokokonaisuudet sujuvat nopeasti ja kivutta.

Valokuva: Aiderix Oy

Hammashoito
nukutuksessa

Nukutuksen aikana anestesialääkäri ja
anestesiasairaanhoitaja seuraavat potilaan
hengitystä, erilaisten kaasujen (happi, ilokaasu, anestesiakaasu, hiilidioksidi) vaihtoa,
verenkiertoa ja sydämen toimintaa. Hoitaja
ja lääkäri huolehtivat, että potilas nukkuu
varmasti koko hoidon ajan.

Hammashoidon voi toteuttaa myös nukutuksessa. Nukutus eli
yleisanestesia on lääkkeillä aikaansaatu tila, jossa potilas ei tunne,
reagoi tai muista toimenpiteestä johtuvaa kipua eikä tiedosta
nukutuksen aikaisia tapahtumia.

Nukutuksen tavallisempia haittavaikutuksia
ovat pahoinvointi, kurkkukipu, äänenkäheys ja väsymys. Nämä ovat vaarattomia ja
ohimeneviä oireita. Pahoinvointia voidaan
tehokkaasti hoitaa lääkityksellä, joka annetaan rutiinisti ennen toimenpidettä. Jos tiedät olevasi herkkä pahoinvoinnille tai se on
vaivannut sinua aiemmissa anestesioissa,
muista ilmoittaa siitä hoitohenkilökunnalle.

Yleisanestesia koostuu unesta ja kivuttomuudesta sekä isommissa leikkauksissa
myös lihastoiminnan lamaannuttamisesta.
Hammasanestesiat eivät vaadi relaksointia,
joten pelko hereilläolosta anestesian aikana
on turha.
Hammasnukutuksessa potilas nukkuu joko
yleisanestesiassa tai ”torkkuu” sedaatiossa.

8

Nukutuksen aikaiset valvontamenetelmät ja
kokenut henkilökunta tekevät nukutuksesta
turvallisen. Monitorimme ja laitteistomme
ovat sairaalatasoisia, turvallisia laitteita, joiden avulla voimme tarkkailla potilaan vointia luotettavasti toimenpiteen ajan.
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Suosimme yleisanestesiaa aina, kun se on
mahdollista potilaan terveydentila huomioiden, sillä hammastoimenpiteet sujuvat
tällöin nopeammin.
Sedaatiota käytetään potilaan toiveesta tai
jos hänen terveydentilansa ei salli yleisanestesiaa. Anestesialääkärimme arvioi jokaisen
potilaan anestesiakelpoisuuden ennen

Jokaisen potilaan terveydentila arvioidaan
ja anestesia suunnitellaan yksilöllisesti turvallisuus edellä. Tiimimme on työskennellyt
yhdessä useiden vuosien ajan ja se näkyy
erityisesti turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Toimintaamme ohjaa oma laatuohjelma,
jota päivitetään jatkuvasti.
Nukutus Hammassirkussa maksaa 400 euroa /h. Minimiveloitus asiakasta kohden on
1,5h eli 600e. Anestesian kokonaiskustannuksesta Kela korvaa noin 100e. Hammassirkusssa emme laskuta erikseen lääkkeistä,
heräämöajasta eikä anestesiasta muodostu
erillistä laitosmaksua. Hammastoimenpiteiden Kela-korvauksen saa heti toimenpiteen
jälkeen.
Kun hammashoito toteutetaan nukutuksessa on tärkeää tavata hammaslääkäri, kartoittaa hoidon tarve ja tehtävät toimenpiteet ja sopia ajankohdasta. Tämän jälkeen
saat arvion kustannuksista ja hoitopäivä voidaan varata.
Hammasanestesiat sairaalan ulkopuolella
on rajattu 3 vuotta täyttäneisiin yli 15 kg painaviin lapsiin. Yläikärajaa ei ole. Hoidamme
paljon iäkkäitä, muistisairaita potilaita, joiden hammashoito ei onnistu ilman anestesiaa.
Yleisanestesian estäviä tekijöitä ovat mm.
epästabiili verenpainetauti, sydänsairaus,
hengityselinsairaus ja merkittävä ylipaino
(BMI yli 38). Tällöin voimme tehdä toimenpiteen turvallisesti sedaatiossa.
Nukutushammashoito on mahdollinen
vaihtoehto suurten hoitokokonaisuuksien
suorittamiseksi kerralla. Syynä nukutukseen
hakeutumiselle voi olla hammaslääkäripelon lisäksi herkkä nielu, hankala selkäkipu
tai mikä tahansa muu syy, joka tekee hereillä
olosta hammashoidon aikana epämiellyttävää tai mahdotonta.
Anestesia-asiantuntijamme on aina tavoitettavissa lisäkysymysten varalta, soita tai
lähetä sähköpostia. 045-1294616 tai info@
nukutushammashoito.fi.
Vastaava anestesiasairaanhoitaja
Minna Lehmusvirta,
Aiderix Oy
www.nukutushammashoito.fi
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”Valkaisutulos
on aina
yksilöllinen.”
Opalescence BOOST -valkaisu tehdään
myös vastaanotolla. Se valkaisee hampaat
ilman laservaloa ja on hinnaltaan 240€.
Kotivalkaisu tehdään nimensä mukaisesti
kotona hampaisiin asetettavien valkaisumuottien ja valkaisugeelin avulla.

Jos voimakasta vihlontaa ilmenee, täytyy
valkaisu keskeyttää. Vihlontaa voi ehkäistä
särkylääkkeellä ennen ja jälkeen valkaisun,
ja se jää yleensä muutamaan päivään.

4. Kuinka monta kertaa valkai

suhoidossa tulee käydä? Riittääkö
kerta?

Mikäli valkaisuarviointia ei ole tehty esimerkiksi
hammaskivenpoistokäynnin yhteydessä, tulee
ennen valkaisua käydä valkaisuarviokäynnillä, 

Kotivalkaisuun Hammassirkussa on vaihtoehtoina Opalescence GO –tehdasvalmisteiset valkaisumuotit tai yksilöllisesti potilaalle
valmistettavat muotit, joissa käytetään Opalescence PF -valkaisuainetta.
Opalescence GO –tehdasvalmisteiset valkaisumuotit 10kpl paketissa on 74€. Ensimmäiselle kerralle tulee lisäksi käytönopastus suuhygienistin vastaanotolla hintaan 29€.

10 kysymystä hampaiden
valkaisusta
Hampaiden valkaisulla ilmeeseen saa uutta loistetta, mutta mitä se
maksaa ja käykö se kaikille? Kysyimme Hammassirkun suuhygienisti
Eeva Tammiselta kymmenen yleistä kysymystä valkaisusta.

1. Mitä pitää ottaa huomioon
ennen valkaisua?

Hampaat on hyvä olla tarkastettu. Mahdolliset korjattavat kohdat – reiät tai vanhat, vuotavat paikat – tulee hoitaa kuntoon. Hampaiden lisäksi myös ikenien tulee olla terveet.
Hammaskivi, mahdolliset värjäytymät ja
plakki pitää olla poistettu. Ikenien vetäytymät, hampaiden hiushalkeamat ja kulumat
voivat vaikuttaa valkaisun onnistumiseen.
Se mitä valkaisulla voidaan saavuttaa, on tärkeä ymmärtää. Hampaiden valkaisu vaalentaa omaa hampaan pintaa, mutta täydellistä

10
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”pepsodent-hymyä” se ei loihdi. Valkaisutulos on myös aina yksilöllinen, ja esimerkiksi
syvät kulumat hampaissa harvoin vaalenevat täysin.

2. Kuinka paljon valkaisu mak
saa Hammassirkussa?

Meillä Hammassirkussa valkaisu voidaan
tehdä neljällä eri menetelmällä:
GLOSS flex -laservalkaisu tehdään vastaanotolla. Se on hinnaltaan 327€. Siinä valkaisuaineen tehoa lisätään laservalottimen
avulla.

Yksilöllisten muottien ja valkaisuaineen hinnaksi tulee 290€ ja se sisältää valkaisumuottien valmistamisen, suuhygienistikäynnit
sekä tuotekulut.
Valkaisutuloksen ylläpitämiseksi suositellaan ylläpitovalkaisua tai kotivalkaisua määräajoin. Vastaanotolla tehdyn ylläpitovalkaisun hinta on 148€.
Invisalign-kalvo-oikomishoidon
jälkeen
hampaiden laservalkaisun saa meiltä hintaan 282€.
Hinnat ovat tämän hetkisen tilanteen mukaisia (toim. huom. helmikuu 2020), ja niihin
saattaa tulla myöhemmin muutoksia.

3. Sattuuko valkaisu?
Valkaisuhoito saattaa joskus aiheuttaa voimakastakin vihlontaa. Kivuntunne on jokaisella erilainen, ja joskus voi olla vaikea ennakoida, tuleeko valkaisu vihlomaan.
Ienvetäytymät ja hiushalkeamat hampaiden
pinnoilla sekä hampaan pinnan kuluminen
esimerkiksi narskuttelut seurauksena voivat
lisätä vihlontaa.

Suuhygienisti Eeva Tamminen

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen
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jossa suuhygienisti kartoittaa onko hampaasi mahdollista valkaista. Arviokäynnin pituus
on 15 minuuttia ja se on maksuton.
Vastaanotolla tehtävä valkaisu hoidetaan yhdellä käynnillä. Käyntikerran pituus on puolitoista tuntia, jonka aikana hampaat käsitellään valkaisutavasta riippuen Opalescence
BOOST:lla kahdesti tai GLOSS flex -menetelmällä kolmesti.
Kotivalkaisussa muotteja pidetään peräkkäisinä päivinä aineesta riippuen 1,5-4(-6)h kerrallaan halutun ajanjakson verran. Yleensä
hampaat vaalenevat noin viikossa.

7. Entä markettien halvat valkai
sevat hammastahnat? Saako niillä
hampaat vaalenemaan?

Kauppojen valkaisevat tahnat sisältävät
yleensä mikropartikkeleja jotka hiovat hampaan pintaa. Ne saattavat myös olla väriltään
voimakkaan sinisiä, joka taittaa hampaiden
luonnollisen kellertävää sävyä ja antaa illuusion vaaleammista hampaista. Varsinaisia
valkaisevia ainesosia niissä ei yleensä ole, ja
hankaavien hammastahnojen käyttö kuluttaa hampaan pintaa.

5. Kuinka kauan hampaat pysy

Apteekeissa on saatavilla mietoja valkaisevia
hammastahnoja. Näistä Yotuel All-in-one ja
Opalescence whitening hammastahnaa löydät myös meiltä Hammassirkusta.

Hampaiden väri palautuu jonkin verran,
mutta palautuminen on yksilöllistä. Valkaisutulosta suositellaan ylläpitämään kotivalkaisulla tai vastaanotolla tehtävällä ylläpitovalkaisulla tarpeen mukaan.

8. Voiko hampaiden valkaisun

vät valkoisina?

6. Saako valkaisun jälkeen juoda
kahvia?

Vastaanottovalkaisun jälkeen suosittelemme
noudattamaan seuraavat 48 tuntia vaaleaa
ruokavaliota – eli ei kahvia, teetä mustana,
mustikoita, punajuurta tai muita voimakkaan värisiä ruoka-aineita.
Kotivalkaisu on aineiltaan miedompi, eikä
sen kanssa ole suoria tuntimääräisiä rajoitteita. Suositeltavaa on kuitenkin välttää kotivalkaisujakson aikana värjääviä tuotteita.

Hampaiden valkaisua ei suositella lapsille.
Meillä Hammassirkussa valkaisua ei tehdä
alle 18 vuotiaille. Lasten hampaat ovat vielä kehittymässä ja niiden laaja hermokanava tekee vihlonnasta paitsi todennäköistä,
myös voimakasta.
Poikkeustapauksissa, esimerkiksi juurihoidon myötä harmaantunut hammas saatetaan valkaista. Tästä päätöksen tekee hammaslääkäri.

9. Voiko hampaat valkaista jos
suussa on hammasraudat?

Opalescence BOOST:lla valkaisu oikomishoidon aikana on mahdollista. Itse kuitenkin
suosittelen valkaisemaan hampaat vasta
oikomishoidon jälkeen, jolloin hampaiden
mahdolliset värivirheet ovat nähtävissä, eikä
yllätyksiä tule.

sa riskejä?

Silloin, kun hampaat on todettu valkaisukelpoisiksi ja valkaisu toteutetaan suunnitellusti, riskit jälkioireiluun ovat pienet.

Sirkkulainen | Hammassirkku.fi

Vuonna 2019 Hammassirkun toiminta laajeni kahden toimipisteen
voimin. Laukaan Vuokaareen avattiin aivan uusi vastaanotto, ja vanha
Gummeruksenkadun vastaanotto taas siirtyi Jyväskeskukseen.

tehdä lapselle?

10. Onko hampaiden valkaisus
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Hammassirkun
toimipisteet:

Ydinkeskustassa,
Jyväskeskus

Kodinomainen
Laukaa

Erikoishammaslääkärien, hammaslääkärien, ja suuhygienistien lisäksi Jyväskeskuksessa toimii Hammassirkun hammaslaboratorio, HS Hammaslaboratorio sekä
Hammassirkun toimisto.

Viihtyisä yhden hoitohuoneen vastaanotto
tarjoaa yleislääkäripalveluiden lisäksi suuhygienistin palvelut. Vastaanotolta löytyy
myös valmius koko leuan röntgenkuvien
ottamiseen.

Hammassirkku Jyväskeskus

Hammassirkku Laukaa

Kauppakatu 31 B 4 krs., 40100 Jyväskylä

Vuokaari 4 A 2, 41340 Laukaa

Jyväskeskuksen vastaanotto toimii neljän
hoitohuoneen voimin, ja on Hammassirkun vastaanotoista toiseksi suurin.

Hammassirkun Laukaan vastaanotto sijaitsee kerrostalon pohjakerroksessa, aivan
Laukaan keskustan tuntumassa.

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen
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Juurihoito on yleisterveyden hoitoa
Hampaan juurihoidolla tarkoitetaan hampaan sidekudosta, verisuonia ja
hermoja sisältävän ytimen hoitoa. Juurihoito on tarpeen, jos hampaan
ydin on tulehtunut tai kuollut tai jos hampaan juurenkärjessä on
tulehduspesäke. Tavallisin syy tähän on hampaan pitkälle edennyt
reikiintyminen.
Hampaan ytimen tulehduksen oireena on
usein sykkivä kipu tai särky, erityisesti yöllä.
Hammas voi olla myös herkistynyt kylmälle
tai kuumalle tai lämpötilan vaihteluille. Tulehdus saattaa levitä juurikanavasta leukaluuhun. Silloin oireena voi olla turvotus tai
hampaan juuren alueelta erittyvä märkä.
Joskus tulehdukseen liittyy yleisoireita kuten kuumetta.
Suun perustutkimuksessa on hyvä käydä säännöllisesti, vaikka hampaat olisivat
oireettomat. Suuri osa juurenkärjen tulehduspesäkkeistä on oireettomia. Nykytutkimus viittaa siihen, että nämä piilevät
tulehdukset saattavat aiheuttaa elimistössä
matala-asteisen tulehduksen, mikä altistaa
monille yleissairauksille kuten diabetekselle ja sydän – ja verisuonisairauksille. Piilevät pitkäaikaiset tulehduspesäkkeet voivat
aktivoituessaan pahimmillaan aiheuttaa
sairaalahoitoa vaativan hengenvaarallisen
tulehduksen. Siksi myös oireettomat tulehdukset tulisi löytää ja hoitaa ajoissa.
Ennen juurihoitoa selvitetään potilaan
yleisterveyteen liittyvät esitiedot, tutkitaan
hampaat ja otetaan röntgenkuva. Sitten
arvioidaan, tehdäänkö juurihoito vai hampaan poisto. Kumpi valitaan, riippuu hoidettavan hampaan kunnon lisäksi koko
suun tilanteesta, potilaan yleisterveydestä
ja hampaiden omahoidon tasosta. Lisäksi
huomioidaan juurihoidon sekä vaihtoehtona poiston ja hampaan korvaamisen kustannukset ja potilaan toiveet ja odotukset.
Juurihoito järkevintä tehdä osana hampaiston kokonaishoitoa, jonka pohjana on koko
hampaiston hoitosuunnitelma.

puhdistetaan mekaanisesti, desinfioidaan
huuhteluliuoksilla, lääkitään ja täytetään
tiiviisti, jotta bakteerit eivät enää uudelleen
pääsisi hampaan sisälle. Tärkeänä osana
hoitoa on lopuksi hampaan laadukas paikkaus tai kruunutus.
Hoidon jälkeen hammasta seurataan, kunnes paraneminen on täydellinen. Tulehduksen oireet häviävät nopeasti hoidon aloittamisen jälkeen, mutta leukaluun pesäkkeen
lopullinen luutuminen kestää yleensä 3-12
kk, joskus useita vuosia.
Vaikeimmissa tapauksissa juurihoitoon tarvitaan erityisen hyvä näkyvyys hampaan sisälle, erikoisvälineitä ja -osaamista. Silloin
potilas voidaan ohjata juurihoidon erikoishammaslääkärille
mikroskooppiavusteiseen juurihoitoon.
Oikein perustein ja hyvin tehdyillä juurihoidoilla on hyvä ennuste. Parhaimmillaan
hammas kestää toimivana vielä vuosikymmeniä hoidon jälkeen.

Mikroskooppi on juurihoidon
nykypäivää
Hammashoidon tekniikka kehittyy jatkuvasti. Paremmilla apuvälineillä
varmistetaan potilaalle paras mahdollinen hoito, ja mikroskooppi tuo
etenkin juurihoitoihin kaivattua tarkkuutta.
Mikroskoopin suurennus- ja valoteho auttavat juurihoidossa havaitsemaan pienet ja
ohuet juurikanavat ja paljaalle silmälle piiloon jäävät halkeamat.
”Kun työskentelyalueesta saadaan tarpeeksi tarkka kuva, turha hoito jää pois,” sanoo
kariologian ja endodontian eli paikkaushoidon ja juurihoidon erikoishammaslääkäri
Wajih Husain Jinnah. ”Erityisesti ikääntyvillä
juurikanavat ovat usein ahtautuneet, jolloin
hoito vaikeutuu.”
Mikroskoopin avulla hoito voidaan kohdistaa pikkutarkasti juuri oikealle alueelle.
”Kun hoito on tarkkaan kohdennettu, kipu ja

turvotus hoidon jälkeen jää vähäisemmäksi,” Wajih Husain Jinnah sanoo. ”Hoidon laatu paranee, kun nähdään paremmin.”

Ei pelkästään endodontin työkalu
Mikroskooppi toimii apuvälineenä myös
muilla hammashoidon osa-alueilla. ”Esimerkiksi paikkauksessa tai hampaan poistossa siitä on paljon hyötyä,” Wajih Husain
Jinnah sanoo, ”Jos täytyy poistaa esimerkiksi hampaan siru, on aina eduksi mitä paremmin tilanteen näkee.”
Mikroskooppia on mahdollista hyödyntää
myös muun muassa protetiikassa, kirurgiassa ja karieksen hoidossa.
”Mikroskooppi kulkee apuna läpi hoidon,”
Wajih Husain Jinnah sanoo.

Kariologian ja endodontian eli
paikkaushoidon ja juurihoidon
erikoishammaslääkäri Anu Lampinen

Juurihoito on nykymenetelmillä kivuton toimenpide, johon tarvitaan useimmiten 1-3
hoitokäyntiä. Hampaan ydin ja juurikanavat
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”Bakteeri-sanalla on huono maine, mutta
terveessä suussa bakteerit auttavat pitämään haitalliset mikrobit kurissa,” Salmela
sanoo.
Suun ja hampaiden kunto on yhteydessä
yleisterveyteen. Erityisesti sydän- ja verisuonitautia tai diabetesta sairastavalle voi
koitua lisäongelmia suun tulehduksista,
jotka ovat usein oireettomia, ja pitkittyneen
keuhkokuumeen tai tulehduskierteen takana saattaa olla hoitamaton suun tulehdus.
”Suu toimii ikään kuin bakteerivarastona,”
Salmela sanoo, ”Jos vointi ei ala kohentua,
suun tilanne on tarkistettava.”

”Monet suun
tulehduksista
ovat
oireettomia,
mutta
aiheuttavat
kuitenkin ikäviä
seurauksia.”

Hoitoon hyvissä ajoin

Kuinka ikääntyminen
näkyy suussa?

Ikääntyminen tuo omat haasteensa suun hoitoon.
Hienomotoriikan heikentyessä hampaiden puhdistus voi
käydä työlääksi, ja heikentyvä näkökyky voi vaikeuttaa
hampaista huolehtimista.
Ikääntynyt hampaisto on usein paljon hoidettu ja tehdyt toimenpiteet näkyvät suun
kunnossa. Myös suun kuivuus lisääntyy
suun ikääntyessä.
”Suun kuivuus on suuri hampaiston terveyttä rasittava tekijä,” hammaslääkäri Anna
Salmela kertoo. Suun kuivuus altistaa hampaiden reikiintymiselle ja limakalvo-oireille,
ja saattaa heikentää proteesien kiinnitty-

16

Sirkkulainen | Hammassirkku.fi

vyyttä. Vaikutus saattaa olla myös välillinen
– kuivaa suuta hoitaa helposti juomalla lisää, mutta jos janojuomaksi valitsee sokeripitoisen mehun tai virvoitusjuoman, riski
hampaiden reikiintymiselle kasvaa.
Suu saattaa kuivua myös lääkityksen sivuvaikutuksena ja esimerkiksi antibiootit saattavat muuttaa suun normaalia, tervettä bakteeriflooraa ja altistaa sieni-infektioille.

”Suun kunnosta kannattaa huolehtia ennakoiden, samoin kuin muustakin terveydestä,” Salmela sanoo, ”Monet suun tulehduksista ovat oireettomia, mutta aiheuttavat
kuitenkin ikäviä seurauksia.” Suun kunto
kannattaa tarkastuttaa säännöllisesti. Ammattilaisen tekemä ylläpitohoito varmistaa,
ettei yllätyksiä pääse tulemaan. Säännöllisellä hammashoidolla ennaltaehkäistään
hampaiden reikiintymistä, ienongelmia
sekä mahdollisia limakalvosairauksia. Myös
hyvin istuvat hammasproteesit edistävät
suun terveyttä ja elämänlaatua.
”Ennakoiva hoito on tehokkaampaa niin
terveyden kuin kustannustenkin kannalta,”
Salmela vinkkaa. ”Hammastarkastuksessa
on hyvä käydä vuosittain ja suuhygienistin
vastaanotolla suun tilanteesta riippuen vähintään kerran vuodessa.”
Suuhygienistit ovat ennakoivan hammashoidon osaajia – hammaskivenpoiston lisäksi suuhygienistit neuvovat oikeiden tuotteiden ja apuvälineiden valinnassa. Vinkkejä
annetaan tarpeen mukaan myös omaishoitajille tai omaisille, jotka muutenkin toimivat arjen askareissa ikääntyneen tukena.
”Toisen suun puhdistaminen eroaa aina
oman suun puhdistuksesta, mutta ammattilainen osaa opastaa oikeat tekniikat,” Salmela sanoo.

Hammaslääkäri Anna Salmela
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Suun alueen infektiot
uhkana yleisterveydelle
Lonkkaleikkausta odottavan potilaan leikkausta
joudutaan siirtämään, kun hampaan juuresta
löydetään tulehduspesäke. Diabeteksen huonoon
hoitotasapainoon vaikuttaa oleellisesti potilaan paha
ientulehdus. Poskihampaassa oleva kysta aiheuttaa
toistuvia poskiontelotulehduksia. Laitoshoidossa oleva
vanhus saa keuhkokuumeen, syyksi epäillään suusta
lähtöisin olevaa bakteerikylvöä.
Esimerkit todellisesta elämästä kertovat saattaa vuosien myötä kertyä runsaastikin
kuinka suun terveys vaikuttaa koko ke- hammaskiveä ja bakteeripeitteitä, ja ientuhoomme, yleisterveyteemme sekä elämän- lehdus etenee parodontiitiksi - hampaitten
laatuumme. Suun infektioiden ja yleissaira- kiinnityskudosten tulehdukseksi - etenkin
uksien yhteyksistä tulee kaiken aikaa lisää tupakoitsijoilla. On laskettu, että koko suun
tutkimustietoa. On näyttöä siitä, että suun kattava ientulehdus vastaa jopa kämmenen
alueen hoitamattomat infektiot heikentä- kokoista tulehdusaluetta elimistössä. Silti
vät yleisterveyttä sekä edesauttavat monen oireina saattaa olla vain ienverenvuoto haryleissairauden puhkeamista tai heikentävät jatessa, paha maku suussa ja mahdollisesti
hampaitten lisääntynyt liikjo olemassa olevan sairau”Suun
kuvuus.
den hoitotasapainoa. Ikäterveydestä
vimpiä ovat tapaukset, joissa
suuinfektio on johtanut potihuolehtiminen Myös hampaitten juurentulehdukset eli apilaan kuolemaan.
on yksi tärkeä kärjen
kaaliparodontiitit voivat olla
keino
estää
Hammasperäiset akuutit inoireettomia ja ne löydetään
fektiot turvotuksineen ja sär- muita sairauksia vasta juurien röntgentutkikyineen ajavat kyllä potilaat
muksen yhteydessä.
aiheuttavien
pikimmiten hammaslääkärin
infektioiden
Täysin hampaattomassakin
hoitoon. Akuutti infektiopeleviäminen
suussa voi olla pahoja tusäke hoidetaan hampaan
kehossa.”
lehduspesäkkeitä proteesien
poistolla tai juurihoidolla,
alla. Näihin pesiytyy usein liienperäiset infektiot hammaskiven ja bakteeripeitteitten poistolla ja säksi hiivasieni.
tarvittaessa lisäksi sopivalla antibiootti-lääSuun krooniset tulehdukset aiheuttavat elikityksellä.
mistössä matala-asteisen tulehdustilan ja
Suun krooniset infektiot, joita löytyy monen voivat olla lähteitä etäinfektioille eri elimisaikuisen suusta, voivat päinvastoin olla hy- sä kuten verisuonissa, aivoissa, sydämesvin vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia, sä, keuhkoissa tai maksassa. Toisin sanoen
eivätkä potilaat hakeudu niiden vuoksi hoi- suun tulehduspesäkkeistä bakteerit leviävät
toon. Esimerkiksi hampaitten ientaskuihin verenkierron välityksellä eri puolille kehoa ja
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voivat siellä aiheuttaa sairauksia.

diabeteksen komplikaatioita.

Juuri tämän vuoksi keinonivel-leikkaukseen
meneville tehdään leukojen röntgentutkimus, sillä tekoniveliin liittyvistä komplikaatioista yleisin on infektio, joka 95% tapauksissa johtuu potilaan omasta elimistöstä
nivelproteesin pinnalle tulevasta bakteeritartunnasta. Tästä pahimmillaan voi seurata
tekonivelen menetys. Suu tulee hoitaa tulehdusvapaaksi ennen leikkausta siten, että
infektioportteja ei ole. Sama pätee myös
ennen sydän- ja keuhkoleikkauksia sekä
elinsiirtojen ja puolustuskykyä alentavien
lääkehoitojen tai syöpähoitojen yhteydessä.
Tulehtuneet hampaat poistetaan tai joissakin tapauksissa juurihoidetaan ja ientulehdus rauhoitetaan ennen hoitoja tai leikkausta.

Toisaalta parodontiitin hoidolla on osoitettu
olevan verensokeritasoja alentava vaikutus.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös,
että krooniset tulehdustilat ovat tärkeitä
tekijöitä syövän synnyssä. Parodontiitti on
yhdistetty kohonneeseen keuhkosyövän ja
ruonsulatuskanavan syöpien riskiin.
Parodontiitin ja juurenpään tulehdusten on
todettu liittyvän myös sydän- ja verenkiertoelinsairauksiin kuten sepelvaltimotautiin ja
aivoverenkiertohäiriöihin. Nämä matala-asteiset tulehdukset lisäävät aivoverenvuodon
riskiä merkittävästi. Ne lisäävät elimistön
taipumusta kehittää aivovaltimopullistumia
(aneurysmia), lisäävät pullistuman seinämien tulehdusreaktiota ja täten edistävät
pullistuman puhkeamista, josta seurauksena on aivoverenvuoto.

Onkin suositeltavaa, että diabetesdiagnoosin jälkeen potilas varaisi ajan hammaslääkärin vastaanotolle suun terveydentilan kartoitukseen ja tarvittavaan hoitoon.
Edelleen monet yleissairaudet sekä lääkitykset aiheuttavat elimistön immuunipuolustuksen heikentymistä. Tämä pätee etenkin iäkkäisiin vanhuksiin. Suusta alkaneen
yleisinfektion riski kasvaa. Lisäksi kroonisilla
infektioilla ja muistisairauden puhkeamisella näyttäisi olevan yhteys.
Tutkimuksissa on löydetty, että äidin hampaan juurenpään tulehdus voi vaikuttaa
syntyvän lapsen kokoon ja raskauden kestoon alentaen syntymäpainoa ja lisäten ennenaikaisen synnytyksen riskiä.
Suun terveydestä huolehtiminen on yksi
tärkeä keino estää muita sairauksia aiheuttavien infektioiden leviäminen kehossa.
Hammaslääkäri Katarina Matilainen

Hyvän suuhygienian avulla valtimosairausriskiä voidaan tutkimusten mukaan
pienentää. Täten huolellinen omahoito hampaitten harjaus 2 kertaa päivässä, hammasvälien puhdistus päivittäin sekä tupakoimattomuus - kannattaa.
Kansansairautemme diabetes altistaa myös
suun tulehdussairauksille. Diabetes voi lisätä parodontiitin riskiä noin 2-3 kertaiseksi.
Parodontiitin riski kasvaa, jos suuhygienia
on puutteellista tai diebeteksen hoitotasapaino ts. pitkäaikainen verensokeritaso
on huono. Suun tulehdukset voivat nostaa
verensokeritasoa, ja hoitamattomina lisätä
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Viereinen sivu: Osa Hammassirkun suuhygienisteistä on kouluttautunut lievittämään
lihasjännitystä purentalihasten hieronnan
avulla. Hierontakäynnistä pyritään luomaan
rentouttava ja kivuton.
Oikealla, ylempi kuva: Kallonpohjan lihasten käsittelyä.
Oikealla, alempi kuva: Käynnillä käsitellään lihaksia myös suun sisäpuolelta.

Purentaelimistön
toimintahäiriöt ja hoito
hieronnalla

TMD (temporomandibular disorders) on yleisnimitys
leukanivelten, purentalihasten, hampaiston ja niihin
läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloloille
sekä toimintahäiriöille.
Nämä vaivat ovat melko yleisiä ja ne voidaan jaotella oireiden mukaan nivelperäisiin, lihasperäisiin sekä näiden yhdistelmiin. Oireet voivat olla hyvin monenlaisia,

”Tärkeää on myös
oppia erottamaan
milloin lihas on
rento ja missä
tilanteissa tulee
’kiristeltyä
hampaita’ ilman
syytä.”
20
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esim. leukanivelääniä tai kipua leukanivelissä, suun avautuminen voi olla rajoittunutta tai kipu voi tuntua puremalihaksissa.
Yleisesti kipu voi olla tylppää, jomottavaa kipua, joka on voimakkainta aamuisin. Kivun
voi laukaista mm. hampaiden pureskelu öisin eli bruksaus, kylmyys tai veto.
TMD:n diagnosoinnin ja hoitosuunnitelman
tekee hammaslääkäri ja/tai purentafysiologiaan erikoistunut hammaslääkäri.
Hoitomuotona on useimmiten purentakisko. Lisäksi lihasjännitystä voidaan hoitaa
purentalihasten hieronnan avulla. Vastaanotollamme on kolme hierontaan kouluttautunutta suuhygienistiä. He toimivat Väinönkadun, Jyväskeskuksen, Äänekosken ja
Saarijärven vastaanotoilla.

Hieronnan ja passiivisen venyttelyn tarkoituksena on parantaa lihaksiston verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä lievittää lihaskireyksiä.
Hieronta tehdään vastaanotolla ja samalla asiakkaalle neuvotaan pieniä,
yksinkertaisia venytyksiä, joita hän voi
omatoimisesti tehdä kotona.
Tarvittaessa vastaanotolla tehtävän käsittelyn voi uusia muutaman kerran.
Tärkeää on myös oppia erottamaan milloin
lihas on rento ja missä tilanteissa tulee ”kiristeltyä hampaita” ilman syytä.
Hieronnan esteenä ovat infektiot ihossa tai
tuoreet vammat kasvojen alueella, pahanlaatuiset kasvaimet käsiteltävällä alueella,
suurentuneet imurauhaset, verenvuotosairaudet tai mahdollisesti verenohennuslääkitys.
Suuhygienistit Aija Tukia ja
Liisa-Päivikki Hovinen

Tällä kupongilla saat tutustumistarjouksena
purentalihasten hieronnan hintaan 50€ (norm. 56€).
Tarjous on voimassa 31.8.2020 asti, Hammassirkun Väinönkadun, Jyväskeskuksen, Äänekosken ja
Saarijärven vastaanotoilla. Varaa aika 014 211 665.
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Välinehuolto
Välinehuolto huolehtii hygienian toimimisesta ja on
keskeinen osa hammashoidon vastaanoton toimintaa.
Välinehuollossa huolletaan kaikki hammashoidossa päivittäin käytettävät instrumentit,
jotka eivät ole kertakäyttöisiä. Huoltoprosessiin kuuluu instrumenttien pesu ja desinfiointi, huolellinen kuivaus, pesutuloksen
tarkastaminen, instrumenttien pakkaaminen ja sterilointi. Hammassirkun vastaanottojen välinehuolloissa työskentelevät välinehuoltoon perehtyneet hammashoitajat.
Toimiva ja vastuullinen välinehuolto vastaa
omalta osaltaan vastaanottojen tehokkaasta toiminnasta sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuudesta.

Laadunvalvonta
Välinehuollossa laadunvalvonta on tärkeää.
Päivittäin välinehuollossa työskennellään
aseptisten toimintaperiaatteiden mukaan
ja hygienia-asiat, esimerkiksi oikeanlainen
suojaintenkäyttö ja käsihygienia, huomioiden. Aseptiikalla tarkoitetaan menettelytapoja, joiden avulla pyritään toimimaan mikrobittomasti.
Instrumenttien silmämääräisen kunnon
tarkkailun lisäksi laatua voidaan valvoa esimerkiksi laitteille tehtävillä erilaisilla, säännöllisesti suoritettavilla testeillä. Pesu- ja
desinfektiokoneen pesutulosta voidaan
tarkkailla esimerkiksi indikaattorilla, jonka
sisässä on synteettinen, kuivunutta verta
vastaava tahra. Jos tahra häviää pesuprosessin aikana, on testin tulos hyväksytty.
Ultraäänilaitetta käytetään hammashoidossa pienten instrumenttien, esimerkiksi poranterien puhdistamiseen ja desinfiointiin.
Ultraäänen pesutehoa voidaan mitata testipullolla, joka mittaa UÄ-värähtelijän tehoa.
Testin tulos on hyväksytty, jos testipullon
sisällä oleva neste on vaihtanut väriä testin
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suorittamisen jälkeen.
Steriloinnin tulosta valvotaan useammalla
eri menetelmällä. Päivittäin steriloinnin tulosta seurataan indikaattorilla, joka laitetaan
steriloitavien instrumenttien joukkoon sterilointiohjelman ajaksi. Indikaattori muuttaa väriä vaaleasta mustaksi, kun sterilointi
on onnistunut. Näin voimme varmistaa, että
päivän aikana kaikki instrumentit steriloituvat onnistuneesti.
Lisäksi osana steriloinnin valvontaa tehdään säännöllisesti autoklaaveille tyhjiökoe, Bowie & Dick, Helix ja itiöampulli testit.
Tyhjiökokeella mitataan autoklaavin vuotoarvoa. Bowie & Dick testillä testataan höyryn
läpäisykykyä sekä tunkeutuvuutta huokoisiin materiaaleihin. Helix testin tarkoitus on
mitata autoklaavin kykyä poistaa ilmaa onteloisista välineistä sekä korvata sitä höyryllä. Itiöampullitesteillä testataan autoklaavin
sterilointitulosta 1-4 kertaa vuodessa.
Laitteiden säännölliset ylläpitotoimenpiteet
ja vuosihuollot ovat myös tärkeä osa laadunvarmistusta. Puhtaat ja moitteettomasti
toimivat laitteet takaavat paremman tuloksen instrumenttien huoltoprosessin jokaisessa vaiheessa.

ja huoltoprosessin läpi menneet, valmiit
instrumentit viedään paikoilleen.
Välinehuoltaja huolehtii päivän aikana
instrumenttien huoltoprosessin alusta loppuun.
Välinehuoltaja hakee huoneista likaiset
instrumentit muutamien tuntien välein.
Huoneissa hoitajat lajittelevat instrumentit
koreihin ja terävät instrumentit kasetteihin,
näin välinehuollossa työskentelevän on
helppo hakea likaiset instrumentit sisältävät
korit ja jättää puhtaat tilalle. Likaiset instrumentit pestään pesu-ja desinfektiokoneessa, pienet instrumentit ultraäänessä. Pesun
jälkeen välinehuollossa työskentelevä kuivaa ja tarkastaa jokaisen instrumentin kunnon ja pesutuloksen yksitellen. Jos instrumentti on esimerkiksi vaurioitunut pesun
aikana, poistetaan se käytöstä. Tämän jälkeen instrumentit asetellaan sterilointitarjottimille sterilointia varten tai pussitetaan.
Se, pussitetaanko instrumenttia, riippuu
sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi instrumentti, jolla kosketetaan tervettä limakalvoa läpäisemättä sitä, steriloidaan pussit-

tamattomana, jolloin sen puhtausluokka
on steriloitu. Tällaisia instrumentteja ovat
esimerkiksi paikkaushoidossa käytettävät
instrumentit. Puolestaan instrumentit, joilla läpäistään iho tai limakalvo, steriloidaan
pussitettuna. Tällöin puhtausluokka on steriili. Tällaisia instrumentteja ovat esimerkiksi
hampaan poistossa käytettävät instrumentit. Steriili pakkaus avataan vasta sillä hetkellä, kun sitä tarvitaan.
Instrumenttien steriloinnin jälkeen puhtaat
steriloidut instrumentit viedään omille paikoilleen.
Päivän päätteeksi välinehuollon koneet
sammutetaan, ja vesihanat suljetaan. Jos
jää likaisia instrumentteja, joita ei enää
ehdi pestä, laitetaan ne pesu- ja desinfektiokoneeseen ja huuhdellaan huuhteluohjelmalla. Varsinainen pesuohjelma ajetaan
aamulla. Kaikki päivän aikana käytetyt kertakäyttöiset tavarat kuten kuivausliinat, heitetään roskiin. Pyrkimys on, että välinehuollon
pöytäpinnat jäisivät yön ajaksi mahdollisimman tyhjiksi.
Hammashoitaja Reetta Aho

”Toimiva ja vastuullinen
välinehuolto vastaa omalta
osaltaan vastaanottojen
tehokkaasta toiminnasta
sekä potilaiden
että henkilökunnan
turvallisuudesta.”

Välinehuoltajan päivä
Välinehuollossa päivä alkaa koneiden käynnistelyillä ja aamuisin tehtävillä huolloilla.
Myös kaikki välinehuollossa olevat kaappien ovet, pöytätasot ja laatikoiden ulkopinnat pyyhitään desinfiointiaineella aseptisen
työtavan mukaisesti. Testipäivinä tehdään
ennalta määrätyt testit aamulla tai päivän
aikana. Sterilointia odottavat instrumentit laitetaan autoklaaviin steriloitumaan
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Osastonhoitaja on ”kartalla
vähän kaikesta”

Suunnittelu ja organisointi – niistä koostuu
osastonhoitajan työn ydin. Hammassirkun
osastonhoitaja, suuhygienisti Sanna Kamppi pitää
langat käsissään.

Hammashoito osaksi työpaikan
terveydenhuoltoa
Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ovat yrityksen
menestyksen edellytys. Suun terveys on osa ihmisen
kokonaisterveyttä, ja siksi hammashoidon liittäminen
työterveyspalveluihin on yrityksen etu.
Työpaikkahammashoito on työntekijöiden
arvostama veroton henkilöstöetu ja yritykselle kokonaan vähennyskelpoinen meno.
Työpaikkahammashoidon veroedun edellytys on, että hoito kuuluu perushammashoidon piiriin, sen kustannukset ovat kohtuullisia, ja se koskee koko henkilöstöä
samanarvoisena. Työpaikkahammashoitosopimuksen edellytyksenä on työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Saavutettu hyöty näkyy sekä hoidontarpeen
että kustannusten vähenemisenä.

Sopimus tarpeiden mukaan
Hammassirkun työpaikkahammashoitosopimus tehdään yrityksellenne hoidon laajuuden ja kustannuskaton mukaisesti. Sopimus on voimassa kaikilla Hammassirkun
vastaanotoilla. Ajantasaiset tiedot löydät
osoitteesta hammassirkku.fi.

Säännöllinen hammashoito vähen
tää kustannuksia
Yleisimmät suun sairaudet, hampaiden reikiintyminen ja ientulehdus ovat bakteerien
aiheuttamia infektiotauteja. Hoitamattomista hammasinfektioista voi seurata vakavia
yleisterveydellisiä harmeja myös nuorille ja
muuten terveille henkilöille.
Säännöllinen hammashoito kannattaa.
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Ota yhteyttä
Kehityspäällikkö Mari Kuikka
mari.kuikka@plusterveys.fi
puh. 050 521 3023

Työvuorojen suunnittelu on iso osa osastonhoitajan toimenkuvaa. ”Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaseen
käyttöön niin, että kaikille löytyy työtilaa ja
tarjontaa on maakunnat mukaan lukien,”
Sanna Kamppi kertoo.
Osastonhoitaja miettii myös työparit –
hammaslääkäri ja hammashoitaja työskentelevät tiimissä, suuhygienistit taas
yksin – ja avaa työajat asiakkaiden varattavaksi tietojärjestelmään.

Kuka?
Suuhygienisti, Hammassirkun
osastonhoitaja Sanna Kamppi
Harrastukset brasilialainen jujutsu, pyöräily ja kaikenlainen liikkuminen
Työpäivään tuo iloa huumorintajuntajuiset ja iloiset työkaverit

”Ja sitten muokataan näitä sitä mukaa kun
muutoksia tulee,” Kamppi sanoo ja nauraa. Tilanne elää ihmisten mukana, eikä
muutoksilta voi välttyä. Tarvittaessa osastonhoitaja paikkaa siellä missä tarvitaan
– suuhygienistinä, hammashoitajana tai
toimistotyöntekijänä.
”Koitan pysyä kartalla vähän kaikesta mitä
tapahtuu,” Sanna Kamppi sanoo. ”Ja miettiä kokonaisuutta, kuinka saataisiin toimintaa kehitettyä mahdollisimman sujuvaksi.”
Työvuorojen lisäksi osastonhoitaja on mukana rekrytoinneissa, huolehtii työvaatetilaukset ja organisoi palavereita.
”Hammassirkussa on iloinen ja tsemppaava henki. Työkaveria arvostetaan ja
asioista keskustellaan ja neuvotellaan
tarvittaessa,” Kamppi kertoo. ”Mennään
ja muokataan tilanteen mukaan niin, että
kaikilla olisi mahdollisimman hyvä tehdä
töitä.”

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen
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Viisi yleisintä kysymystä
sähköhammasharjoista
- suuhygienistit vastaavat

Hammashoidon ammattilaiset suosittelevat yleensä
sähköhammasharjaa, koska sen puhdistusteho on parempi kuin
tavallisen hammasharjan. Hammassirkun suuhygienistit saavat
päivittäin kysymyksiä sähköhammasharjoista ja halusimme
koota yhteen niistä yleisimmät.

1.

Onko sähköhammasharja to
della tehokkaampi kuin tavallinen
harja?

Kyllä on. Markkinoilla on useampia sähköhammasharjoja eri valmistajilta, mutta
jokaisella tehokkuus perustuu harjan pyörivään tai sykkivään liikkeeseen tai näiden
yhdistelmään. Esimerkiksi Oral B -sähköhammasharjoissa edestakaisin pyörivien
liikkeiden määrä per minuutti on 4800-8800
ja uudemmassa harjassa jopa 5400-10500.
Osassa Oral B -harjoissa on myös sykkivä
liike, joka tehostaa puhdistustulosta. Sykkivien liikkeiden määrä minuutissa on harjan mallista riippuen 21000-45000. Jordan
-sähköhammasharjoissa pyörivät liikkeet
ovat samaa luokkaa kuin Oral B:n harjoissa,
mutta sykkivä liike puuttuu. Jordan Clean
Fresh -sähköhammasharjassa kierrosten
määrä minuutissa on tavallisessa harjauksessa 9800rpm ja hellävaraisessa 8200rpm.
Jordan Clean Premium ja Jordan Clean Premium+ -harjoissa kierrosten määrä on 800010000rpm.

2.

Miten sähköhammasharjaa
käytetään?

Sähköhammasharjalla harjaaminen eroaa
tavallisen harjan käytöstä. Sähköhammasharjalla ei tarvitse tehdä edestakaista harjaavaa liikettä, vaan riittää, että harjaa kuljettaa
hellävaraisesti ja hitaalla liikkeellä hampaiden pinnalla, hampaan muodot huomioiden. Hampaissa on viisi pintaa, joista säh-
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köhammasharjalla saa puhtaaksi kolme:
posken puoleiset pinnat, suun puoleiset
sisäpinnat sekä purupinnat. Hammasvälien
puhdistus tulisi tehdä hammaslangalla tai
hammasväliharjalla. Sähköhammasharja
ei ylety putsaamaan hammasvälejä. Kuten tavallisella harjalla myös sähköhammasharjalla tulisi harjata kahden minuutin
ajan. Useimmissa sähköhammasharjoissa
on kahden minuutin ajastin, ja kun aika on
mennyt umpeen, harja ilmoittaa tästä.

paineentunnistin. Harja ilmoittaa äänellä ja/
tai valolla, jos harjaa painaa liian lujaa. Jordanin harjoissa paineen tunnistin on mukana tietyissä harjoissa ja niissä harja ilmoittaa
valon avulla, jos painaa liian lujaa. Paineen
tunnistimen avulla osaa arvioida, kuinka kovasti painaa.

harjan käyttö onkin suositeltavaa, koska iän
myötä suussa voi tulla erinäisiä ongelmia,
kuten kuivan suun tunnetta. Sähköhammasharja harjaa tehokkaammin kuin tavallinen, joten plakin muodostuminen suuhun
on vähäisempää ja reikien synty epätodennäköisempää.

harja sopii?

Kumpi on parempi: patterilla
toimiva vai ladattava sähköham
masharja?

5. Minkä ikäisille sähköhammas 6.
Sähköhammasharjaa voi käyttää kolmen
vuoden iästä lähtien. Kolmevuotiaalla lapsella on puhjennut kaikki 20 maitohammasta, joten tässä vaiheessa sähköhammasharjaa voi jo hyvin käyttää. Oral B on kehittänyt
lapsille erilaisia sähköhammasharjoja,
joissa tehot ovat pienemmät, kuin aikuisten sähköharjoissa. Näin harjaaminen on
hellävaraisempaa, lapsen suuhun sopivaa.
Harjoissa seikkailee erilaisia lapsille tuttuja
piirroshahmoja, joiden ansiosta hampaiden harjaaminen on mielekkäämpää. Sähköhammasharjaa voi käyttää seniori-ikään
asti. Ikääntyneillä ihmisillä sähköhammas-

Ladattava sähköhammasharja on parempi
siinä mielessä, että ne kestävät pidempään.
Olemme monesti kuulleet asiakkailta, että
patterilla toimivat ovat menneet rikki nopeammin. Patterilla toimivissa sähköhammasharjoissa ei ole myöskään samanlaisia
ominaisuuksia kuin ladattavissa, eivätkä ne
ole yhtä tehokkaita. Yleisesti sähköhammasharjan hankinnassakin kannattaa panostaa
laatuun.
Hammassirkun suuhygienistit

3. Millainen harjaspää on hyvä?

Sopiva harjaspää katsotaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Oral B:n harjaspäissä suositelluimmat harjaspäät ovat Cross
Action ja Sensitive / Sensi UltraThin. Cross
Actionin harjasten muodon ja mallin vuoksi
harjaustulos on todella hyvä, hampaat tuntuvat liukkailta ja puhtailta. Sensitive / Sensi
UltraThin harjaspää on Oral B -harjojen pehmein vaihtoehto. Tätä yleensä suosittelemme heille, joilla on ienvetäymiä tai hampaat
ovat muuten arat tai kiille on kovasti kulunut.

4.

Aiheuttaako sähköhammas
harja ienvetäymiä helpommin kuin
tavallinen harja?

Ei aiheuta. Tavallisella harjalla harjatessa ei
välttämättä huomaa, kuinka kovasti painaa
harjaamisen aikana. Tämän vuoksi ienvetäymiä syntyy ja hammaskauloja voi alkaa
vihlomaan. Paennutta ientä ei saa enää takaisin. Oral B -sähköhammasharjoissa on

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen

27

Kuinka hoidat
hampaattoman suun?

Usein saatetaan ajatella että kun omat hampaat on
menetetty, ei ole mitään hoidettavaa suussa.
Hampaattomankin suun terveyden ylläpito
on ensisijaisen tärkeää jotta bakteerit eivät
pääse leviämään elimistöön. Hammasproteesin alle saattaa kerääntyä ruokaa, joka
saattaa aiheuttaa sienibakteerien kasvua.
Sieni-infektio hammasproteesin alla taas
aiheuttaa proteesien huonoa pysyvyyttä, arkuutta limakalvoilla ja painaumia.
Kokoproteesi on valmistusvaiheessa tehty
täysin sopivaksi sen hetkiseen tilaan suussa.
Koska elämämme on täynnä muutoksia, esimerkiksi painon muutos voi muuttaa suunpohjaa jolloin proteesista tulee epäsopiva.
Tällöin proteesi tulee ”päivittää” eli pohjata
erikoishammasteknikon tai hammaslääkärin vastaanotolla sopivaksi. Jos epäsopiva
proteesi on suussa pitkään, se saattaa aiheuttaa suuhun haavaumia ja painaumia.
Proteesi saattaa jopa haljeta purentapaineen kohdistuessa väärin.

Hammasproteesissa käytetään tehdasvalmisteisia muovihampaita. Nämäkin ajan
kanssa kuluvat ja tällöin purenta saattaa
muuttua. Jotta ruoan hienontaminen ja tällöin ruoansulatuselimistön parempi toimintakyky pysyisi, on hyvä uusia proteesit 5-7
vuoden välein.
Joskus tullaan tilanteeseen että varsinkin
hampaaton alaleuka on surkastunut niin
matalaksi, että hammasproteesin pysyvyys
syödessä on miltei mahdotonta. Tällöin on
syytä harkita implanttikiinnitteistä kokoproteesia. Jos leukaluu on tarpeeksi paksu ,voidaan siihen lisätä implantit joiden varaan
saadaan erittäin hyvin pysyvä proteesi.
Hampaattoman suun päivittäiseen hoitoon
riittää sideharso/pehmeä harja, kielenkaavin ja proteesiharja.

Proteesien hoito

1.

Poista proteesi suusta, huuhtele ja
harjaa hyvin. Voit käyttää tiskiainetta pesemiseen.

2.

Pyyhi limakalvot sideharsolla/pehmeällä harjalla. Puhdista kieli kaapimella. Huuhtele suu hyvin.

3.

Jos suu on kuiva, voit levittää rypsiöljyä limakalvoille.

4.

Proteesit jätetään yöksi puhtaaseen veteen. Kerran viikossa ne voi jättää
yöksi kuivaan ja välillä apteekista saatavaan puhdistusliuokseen.

Muistathan myös huolehtia lähimmäisesi
hammasproteesin puhdistuksesta jos motoriset kyvyt ovat heikentyneet eikä puhdistus
onnistu itse.
Erikoishammasteknikko
Heli Voutilainen
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Miksi kaksi kutsua?
Kutsukirjeistä moni asiakas on antanut hyvää
palautetta. Niiden avulla hampaiden vuositarkastus ja
suuhygienistillä käyminen ei pääse unohtumaan.
Kutsukirje ei tule kaikille automaattisesti
kerran vuodessa, vaan kutsuväli suunnitellaan yksilökohtaisesti jokaiselle potilaalle
sopivaksi hammaslääkäri- tai suuhygienistikäynnin yhteydessä.
Ajanvarauksessa törmäämme kutsuaikoihin
liittyen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

•

Miksi minulle on varattu kaksi aikaa?

•

Vastahan minä siellä hoitajalla/lääkärillä
kävin.

•

Ovatko ne molemmat varmasti tarpeellisia?

ja suuhygienistin yhteistyössä, ja molemmat
ajat ovat ehdottomasti tärkeitä. Näiden yhteisvaikutuksella pääsemme lähemmäs hyvää suun terveyttä ja yleistä hyvinvointia.
Hammashoitaja Rosaliina Jokitalo

Hammaslääkärin tarkistuksessa tarkistetaan hampaat, ikenet ja suun limakalvot
perusteellisesti. Mahdollisesti otetaan röntgenkuvia, joista saadaan lisää informaatiota
suun tilanteesta. Tämän jälkeen varataan
uusia hoitoaikoja, mikäli se on tarpeen.
Suuhygienistin käynnillä taas poistetaan
hammaskivet, hoidetaan ja ennaltaehkäistään iensairauksien syntyä, ohjataan hyvään
omahoitoon käymällä yhdessä läpi oikeaoppiset tavat hoitaa hampaita ja suun terveyttä.
Hoitosuunnitelma on tehty hammaslääkärin

Termit tutuksi: Kutsukirje
Kutsukirje eli recall-kutsu on automaattisesti lähtevä ilmoitus ajanvarauksesta. Kutsukirjejärjestelmä auttaa pitämään hammashoidon kunnossa - kun aika varataan automaattisesti,
ei sitä tarvitse itse erikseen muistaa, eikä käyntiväli pääse venymään.
Jos automaattisesti varattu aika ei käy, sen voi halutessaan perua veloituksetta.

Hammassirkku.fi | Sirkkulainen
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Implantoinnin hoitopolut
Hampaan implantointi on iso
projekti, mutta mitä kaikkea se
oikein pitää sisällään?
Tästä löydät kuvattuna kolme
esimerkkipolkua implanttihoidon kulusta.
Kun luuta on riittävästi implantin
asentamiseen leukaluuhun
Suun ollessa kunnossa voidaan suunnitella suoraan implantin asentaminen
leukaluuhun. Vaatii vähintään tuoreen kokoleuan röntgen-kuvan (OPTG).

1
2

4

1
2

Mahdollinen paljastusleikkaus,
missä implantti otetaan esille
limakalvon alta.

2 viikon kuluttua: proteettisen
rakenteen (näkyvän
hammasosan) kiinnittäminen
hammasimplanttiin.

3
4

€

Kustannusarvio 2500€
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Luun määrittelyyn käytetään kartiokeilatomografiaa eli 3D kuvantamista (KKTT). Lisäksi suu
jäljennetään intraoraaliskannerilla tai alginaattijäljennöksellä.
Hoidon suunnittelu:
Jos luun lisäystarve on pieni, voidaan
leikkausohjuri valmistaa samalla. Tarvittaessa
suunnitellaan luunlisäys toimenpide, luusiirre, luun
”kasvattaminen” luukorvikkeilla ja/tai poskiontelon
pohjan nosto.

1

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri asettaa implantin leukaluuhun
paikallispuudutuksessa. Samalla tehdään tarvittava luun muokkaus, luun
lisääminen ja/tai poskiontelon pohjan
nosto.

Implantin paljastaminen
leukaluusta ja paranemisjatkeen
asentaminen implanttiin,
jolloin ruuvin kanta jää suuhun
näkösälle.

2

6

1-2 viikon kuluttua: proteettisen
rakenteen, kruunun tai
sillan kiinnittäminen
hammasimplanttiin ja purennan
tarkastus.
Hammaslääkäri kontrolloi
tehtyä rakennetta ja
suuhygienisti opastaa
kotihoidon – sovitaan kutsu
seuraavaan tarkastukseen.

Kustannusarvio 3000-3300€ /
kruunu

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri
suorittaa luun muokkaus toimenpiteen
paikallispuudutuksessa tai yleisanestesiassa.

3

4

7
8

Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri asettaa
implantin tai implantit leukaluuhun
paikallispuudutuksessa tai
yleisanestesiassa.
Implantti luutuu leukaluuhun 3-6
kuukautta.

5
6

Implantti
käsittää
leukaluuhun
istutetun keinojuuren
ja
siihen kiinnitetyn
keraamisen
kruunun.

3-6 kuukauden kuluttua mahdollinen
uusinta KKTT, jossa tarkastetaan uudisluun
tilanne ja valmistetaan leikkausohjuri.

Ennen
implantointia suun tulee
olla tulehduksista vapaa ja
leukaluuta riittävästi. Tarvittaessa leukaluuta voidaan
rakentaa lisää. Pääsääntöisesti
keinojuuri voidaan asettaa
parin kuukauden päästä
hampaan poistosta.

1-2 viikon kuluttua: implantin
jäljentäminen hammaslaboratoriolle
proteettisen työn valmistus varten.

5

€

Luuta on vähän, hammaspuutos kestänyt pitkään. Työn suorittavat erikoishammaslääkärit.

Hoidon suunnittelu ja
mahdollisen leikkausohjurin
valmistus.

Implantti luutuu leukaluuhun 3-6
kuukautta.

1-2 viikon kuluttua kontrolli
ja käynti suuhygienistillä
kotihoidon opastuksessa –
sovitaan kutsu seuraavaan
tarkastukseen

5
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Luun määrittelyyn käytetään kartiokeilatomografiaa eli 3D kuvantamista (KKTT). Lisäksi suu jäljennetään intraoraaliskannerilla
tai alginaattijäljennöksellä.

Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri asettaa
implantin leukaluuhun
paikallispuudutuksessa (kesto
n. 45 min). Implantti luutuu
leukaluuhun 2-3 kuukautta.

1-2 viikon kuluttua
hammasimplantin jäljentäminen
suusta hammaslaboratoriolle
proteettisen rakenteen
valmistusta varten.

3

Kun luuta on vähän, korkeus tai
leveys suunnassa

Useamman hampaan puutos tai hampaaton leuka

Implantin paljastaminen leukaluusta ja
paranemisjatkeen asentaminen implanttiin,
jolloin ruuvin kanta jää suuhun näkösälle.

Protetiikan erikoishammaslääkäri jäljentää suun tilanteen
hammaslaboratoriota varten, jossa proteettinen rakenne
valmistetaan erikoishammaslääkärin ohjeistuksen mukaan.

Tarvittavat sovitukset ja lopullisen työn
kiinnittäminen hammasimplanttien varaan,
purennan tarkastaminen

1-2 viikon kuluttua erikoishammaslääkäri kontrolloi
tilanteen ja suuhygienisti opastaa kotihoidossa.
Sovitaan kutsu jatkotarkastuksiin.

€

Kustannusarvio tehdään yksilöllisesti.
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massirkun Jyväskeskuksen vastaanoton yhteydessä, kiinteänä osana hammashoidon
tiimiä.
”Panostamme hyvään palveluun ja yhteistyöhön. Hyvin suunnitellun työn jälki näkyy
hoidon lopputuloksessa ja asiakkaiden tyytyväisyytenä,” kertoo Heli Voutilainen.
HS Hammaslaboratorio tarjoaa kaikki hammastekniset tuotteet irrotettavista osaproteeseista aina kiinteisiin implanttisiltaratkaisuihin asti. ”Laatu ja luotettavuus on meille
tärkeintä,” Voutilainen sanoo.

Tarjolla myös erikoishammastekni
kon palvelut
HS Hammaslaboratorion henkilökuntaa, vasemmalta oikealle: hammaslaborantti
Marko Halttunen, erikoishammasteknikko Heli Voutilainen, hammashoitaja Mariam
Najafi ja hammasteknikko Yang Sen.

Hammaslaboratoriossa syntyvät
hammastekniset työt
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kuka suunnittelee ja
tekee esimerkiksi hammasproteesit?
Hammaslaboratoriossa tehdään pikkutarkkaa käsityötä
asiakkaan parhaaksi.
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Hammaslaboratoriossa valmistuvat hammaskruunut, hammasproteesit, purentakiskot ja moni muu hammastekninen työ.
Jokainen suu on erilainen, ja esimerkiksi
hammaskruunun istuvuudessa ei ole joustovaraa. Hammastekniset työt syntyvätkin
yksilöllisesti, huolellisena käsityönä.

Hammasteknikot, erikoishammasteknikot
ja hammaslaborantit muodostavat hammaslaboratorioiden henkilökunnan. Myös
hammaslaboratorioiden toiminnassa näkyy
digitaalisuus. 3D-mallinnus on nykypäivää,
ja viimeistä teknologiaa hyödynnetään sujuvasti suunnittelun tukena.

”Työt suunnitellaan tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitavan hammaslääkärin kanssa ja potilaan toiveita kuunnellen, parhaan
mahdollisen lopputuloksen saamiseksi,”
HS Hammaslaboratorion toiminnanjohtaja,
erikoishammasteknikko Heli Voutilainen sanoo.

”Hammasteknikon on tärkeä päivittää jatkuvasti omaa osaamistaan,” Heli Voutilainen
sanoo.
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Hs hammaslaboratorio
HS Hammaslaboratorio on Hammassirkun
oma hammaslaboratorio. Se toimii Ham-

HS Hammaslaboratoriosta saat myös erikoishammasteknikon palvelut.
Erikoishammasteknikko Heli Voutilaiselle
voi varata suoraan ajan kokoproteesien valmistukseen ja proteesien pohjaukseen sekä
korjaukseen Hammassirkun ajanvarausnumeron kautta, puh. 014 211 665.
”Tiesithän, että proteesit on hyvä tarkastuttaa parin vuoden välein,” Voutilainen muistuttaa.

Termit tutuksi: Erikoishammasteknikko
Hammasteknikko voi erikoistua erikoishammasteknikoksi lisäkoulutuksen kautta työskenneltyään laillistettuna hammasteknikkona viisi vuotta. Vuoden kestävän koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.
Peruskoulutetusta hammasteknikosta poiketen, erikoishammasteknikko voi valmistaa itsenäisesti kokoproteeseja hampaattomille potilaille.
Lähde: https://fi.webdento.com/hammasteknikko-erikoishammasteknikko-palkka/
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Saarijärvi
Äänekoski
Laukaa
Jyväskylä

Jämsänkoski
Jämsä

Kuinka
Sirkkulainen
syntyy?
Hammassirkun oma asiakaslehti Sirkkulainen on osoitus hammassirkkulaisten osaamisesta ja huikeasta tietomäärästä. Tälläkin
kertaa tarjolla on mahtava lukupaketti hammaslääketieteestä - kirjoittajina Hammassirkun omat erikoishammaslääkärit, hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat ja
erikoishammasteknikko.
Osa Sirkkulaisen artikkeleista on julkaistu
jo aiemmin nettisivuillamme, mutta suurin
osa on syntynyt tätä lehteä varten. Valmiitkin tekstit on tarkistettu ja päivitetty.
Hammassirkun mediavastaava Päivi kokoaa
jutut ja ottaa lehteen tarvittavat kuvat, toimittaa tekstit, ja taittaa ulkoasun kuntoon.
Lopulta koko paketti oikoluetaan porukalla
mahdollisimman monilla silmillä ennen painoon saattelua.

Avainlipun arvoista palvelua
Avainlippu on toiminut merkkinä koti
maisuudesta jo yli 50 vuotta. Arvostettu
avainlippu myönnetään Suomessa tuo
tetulle palvelulle, jonka kotimaisuusaste
on vähintään 50 prosenttia.
Keskisuomalainen Hammassirkku on osa
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:ta, joka on
PlusTerveys-konsernin tytäryhtiö.
PlusTerveys on yksi Suomen suurimmista yksityisistä terveydenhuollon palveluja
tuottavista yrityksistä. Yhtiö on täysin kotimainen. Sen omistajina ovat yhtiössä työskentelevät hammaslääketieteen ja lääketieteen ammattilaiset, eikä sen toiminnassa
ole mukana pääomasijoittajia.

Hammassirkun asiakkaana saat siis avainlipun arvoista palvelua.
Lähde: https://avainlippu.suomalainentyo.fi/
tietoa-kampanjasta/

Sirkkulaisen painatus hoituu Lahdessa, Painotalo Plus Digital Oy:n toimesta. Painovalmiin Sirkkulaisen saaminen omiin käsiin
hieno hetki, näkyyhän siinä meidän oma
kädenjälkemme.
Hammassirkun ajatuksena on aina ollut jakaa tietoa, ja Sirkkulainen on osa tätä jatkumoa. Toivommekin, että saatte Sirkkulaisesta uutta tietoa ja mielenkiintoisia lukuhetkiä.

Seuraa Hammassirkkua somessa!
Seuraamalla meitä pysyt ajan tasalla Hammassirkun kuulumisista ja tarjouksista. Järjestämme sosiaalisessa mediassa säännöllisesti myös arvontoja ja kilpailuja.
www.facebook.com/hammassirkku
www.instagram.com/hammassirkku
#hammassirkku
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Hammashoitoa sinun ehdoillasi

Meille Hammassirkussa on tärkeää, että kynnys hakeutua hoitoon on mahdollisimman matala. Tavoitteenamme on kivuton hoitokokemus ja osaamme ottaa huomioon myös pelkopotilaat.
Hammassirkkuun on aina turvallista tulla.

PlusTerveys Hammassirkku
Ajanvaraus
014 211 665 (ma-to 8-20, pe 8-14)
hammassirkku.fi
Väinönkatu 40, 40100 Jyväskylä | Jyväskeskus - Kauppakatu 31 B 4 krs., 40100 Jyväskylä
Seppälääkärit - Ahjokatu 11, 40320 Jyväskylä | Kauppakatu 8, 43100 Saarijärvi
Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski | Säterintie 4, 42100 Jämsä
Hämeentie 1, 44100 Äänekoski | Vuokaari 4 A 2, 41340 Laukaa

HS

