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Keravalta laajat erikoishammaslääkäripalvelut
Keravan Hammaslääkärikeskuksen palveluihin kuuluvat hyvän ehkäisevän ja perushammashuollon lisäksi monien erikoishammaslääkärien tarjoamat hoidot.

K

eravan Hammaslääkärikeskuksesta, monesta suunnasta
hyvien kulkuyhteyksien päästä,
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 ja oikomishoitoihin Armando
Gale.
Perushammaslääkäreitä vuonna 1990
perustetussa keskuksessa työskentelee
seitsemän. Suuhygienistejä on kolme.
He työskentelevät nykyisin itsenäisesti,
mutta saumattomassa yhteistyössä hammaslääkäreiden kanssa asiakkaiden suun
terveyden edistämiseksi. Kaksi vuotta
voimassa olevalla hammaslääkärin lähetteellä asiakas saa suuhygienistin hoidosta
Kelan korvauksen.
Hammaslääkärikeskuksen käytössä
on päiväkirurginen leikkaussali, jossa
voidaan suorittaa anestesiaa vaativat
hammashoidot. Heräämössä on tilaa
kahdelle potilaalle. Käytössä on myös
digitaalinen röntgen.
– Suussa on paljon bakteereja eikä
ammattilainenkaan näe paljaalla silmällä, mitä kaikkea suussa voi tapahtua.
Röntgenkuvien säännöllinen ottaminen
on siksi todella tarpeellista. Koko leuka
pitäisi kuvata noin viiden vuoden välein.
Paljon paikatusta hammasrivistöstä
pitäisi kuvat ottaa varmuudeksi parin
vuoden välein, kertoo hammaslääkäri
Merja Kortelainen.

Suu kertoo
sairauksista
Suu kertoo paljon ihmisen perusterveydestä ja toisaalta suun on oltava

Keravan Hammaslääkärikeskuksessa on laajat erikoishammaslääkäripalvelut ja myös uutta tekniikkaa, kuten CEREK-tekniikka, jolla voidaan tehdä vaivattomasti kestäviä keraamisia korjauksia.
kunnossa, jotta vakavaan sairauteen
tarvittavaa hoitoa voidaan antaa.
– Joskus joudutaan nopean hoidon
aloittamiseksi poistamaan hampaita,
jotka muuten olisivat hoidettavissa,
Kortelainen toteaa.
Iensairauksia ei Suomessa hoidettu
aiemmin juuri lainkaan. Niistä kiinni-

tyskudossairaus voi olla erittäin hankala. Suukirurgian alaan kuuluvat muun
muassa viisaudenhampaan poistot sekä
eri syistä tehtävät implanttihoidot. Juurihoitoja tehostavat uudet materiaalit ja
koneelliset neulat.
Oikomishoitoja tehdään sekä lapsille
että aikuisille, joille hoitoaika saattaa
olla parikin vuotta. Hoidon pysyvyyden
varmistaminen vaatii lisäksi jatkuvia
toimenpiteitä.

Lasten hampaat
huolestuttavat

Suuhygienistin tekemä soodapuhdistus on todella tehokas.
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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,
Kortelainen kertoo.
www.yrityskuvalehti.com

Hän toteaa alan ammattilaisia huolestuttaneen jo pitkään lasten hammashoidon tason putoaminen.
– Lapset jäivät 1990-luvun lamassa
jalkoihin. Lasten hampaiden tuloa pitäisi
seurata ja niistä pitäisi ottaa säännöllisesti
kuvia mahdollisten tulevien ongelmien
välttämiseksi. Monien lasten hampaat
ovat kuitenkin hyvässä kunnossa, mutta
joillekin kasaantuu pahasti ongelmia.
Kortelainen kehottaakin vanhempia
pitämään huolta siitä, että lasten kaikki
tarkastukset tulevat tehtyä ja että hammaslääkäriin lähdetään herkästi pienenkin vihlomisen takia. Lasten hampaiden
ytimet ovat niin lähellä ja vaurioituvat
siksi helposti.
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