Keravalta laajat
erikoishammaslääkäripalvelut
Keravan Hammaslääkärikeskuksen erikoishammaslääkäripalvelut ovat
laajentuneet entisestään.
Myös uutta CERECtekniikkaa on käytössä
kestävien keraamisten
paikkojen tekemiseen
vaivattomasti.

K

eravan Hammaslääkärikeskuksella on ollut käytössään
vuoden verran tietokoneohjattu CEREC-järjestelmä,
jota hyödyntäen hammaslääkäri voi
korjata nopeasti ja kestävästi asiakkaan
hampaiden vaurioita.
Järjestelmään kuuluu hampaasta
kolmiulotteisen kuvan ottava kamera
ja sille korjausmallin rakentava tietokoneohjelma, keraamisesta aihiosta mallin mukaisen osan valmistava CAD/
CAM sorvi sekä uuni, jossa keraaminen
paikka tarvittaessa voidaan lasittaa yli
800 asteen lämmössä.
Järjestelmää voidaan käyttää paikan,
kruunun, laminaatin tai jopa kolmen
yksikön sillan rakentamiseen. Tavallisesti
aikaa kuvauksesta valmiiseen korjaukseen kuluu 1–2 tuntia.
– CERECin edut ovat kiistattomat.
Usein korjaus pystytään tekemään
yhdellä käynnillä ilman hankalia välivaiheita, ja lopputulos näyttää ja tuntuu
luonnolliselta. Keraaminen paikka säästää omaa hammasta, on myös erittäin
kestävä, pitää purennan kohdallaan eikä

CEREC-järjestelmässä asiakkaan hampaan korjausta tarvitseva kohta kuvataan ja siihen muotoillaan tietokoneohjelmalla
tarvittava osa. Työn ääressä Kari Väätäinen
lohkeile, kertoo hammaslääkäri Kari
Väätäinen.
CERECistä on maailmalla kokemusta
jo yli kahdenkymmenen vuoden ajalta.
Erinomaiset tulokset kertovat myös,
että CERECillä tehdystä keraamisesta
paikasta ei irtoa mitään aineita eikä sille
voi allergisoitua.
– Ihanteellinen ratkaisu hänelle, joka
haluaa säilyttää luonnollisen värin hampaissaan. Lopputulos on kuin oma ham-

mas ja tuntuu myös siltä, ammattilaiset
vakuuttavat.

Paljon erikoisosaamista
Keravan Hammaslääkärikeskuksesta
löytyy kokemusta ja osaamista kaikilta
tärkeimmiltä hammaslääketieteen erikoisalueilta. Erikoishammaslääkärien
vastaanotolle asiakkaiden toivotaan
tulevan lähetteellä.
Iensairauksiin on erikoistunut Marja
Noponen, lasten hammassairauksiin
Tiina Kuittinen, juurihoitoihin Leena
Rihtniemi, suukirurgiaan Jarmo Rihtniemi, oikomishoitoihin Armando Gale
sekä protetiikkaan ja purentafysiologiaan
Jari Ahlberg.
Perushammaslääkäreitä vuonna 1990
perustetussa keskuksessa työskentelee
seitsemän ja suuhygienistejä kolme.
Hammaslääkärikeskuksen käytössä
on päiväkirurginen leikkaussali, jossa
voidaan suorittaa anestesiaa vaativat
hammashoidot. Heräämössä on tilaa
kahdelle potilaalle. Viime vuonna hankittiin myös digitaalinen röntgen.

Lasten hampaat
huolestuttavat
Tällaisesta keraamisesta aihiosta syntyy kolmen yksikön silta.

Keravan Hammaslääkärikeskuksen
leikkaussalissa tehdään nukutuksessa

monenlaisia vaativia tai ihan tavallisiakin
korjaustöitä.
– Joku pelkää niin kovasti hammaslääkäriä, että nukutus on ainoa vaihtoehto korjata hampaita. Jollakin taas
säännölliset tarkastukset ovat syystä tai
toisesta jääneet väliin ja hampaisiin on
ehtinyt tulla niin paljon korjattavaa,
että nukutus on asiakkaalle vaivaton
tapa saada hampaat kerralla kuntoon.
Myös juurihoitoja tehdään usein nukutuksessa, kertoo hammaslääkäri Merja
Kortelainen.
Hän toteaa alan ammattilaisia huolestuttaneen jo pitkään lasten hammashoidon tason putoaminen.
– Kunnat eivät enää huolehdi asiasta
entiseen malliin ja itse hyvää hoitoa
saaneiden vanhempien voi olla vaikea
käsittää, että vastuu on siirtynyt enenevässä määrin vanhemmille. Reikiintyminen on lisääntynyt. Huolestuttavaa
on myös, että lapset jäävät erikoishoidoissa yleiseen jonoon. Odottelu voi olla
tuhoisaa pienten hampaiden kannalta,
Kortelainen painottaa.
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