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YVAKSI
Kauniin hymyn lahtökohtana on aina hoidettu suu.

AMPAAN

Joskus hymy kaipaa kaunistuokseen uutta hammasta,
hampaiden olkomisto tai niiden kirkastamista. Iosso
viisi tapaa korjata hammasrivia.
TEKSTI EEVA-HELENA LAURINSALO _ KUVAT ARI HEINONEN/OTAVAMEDIA-
KUVITUS KATI VUORENTO

1. Kruunun saa viikossa
MITEN TOlMll: Hampaan kruunu on kuin hat-
tu, j onka hammaläiikäiri laittaa huonokuntoi-
sen hampaan päåille.

"Rikkoutuneesta hampaasta poistetaan
paikat ja se hiotaan, määritellään väri ja ham-
mas valokuvataan. Sitten hampaasta otetaan
jaiJjennös laboratoriota varten, jossa kruunu
useimmiten valmistetaan", hammaslääkäri
Reetta Suokas kuvaa kruunuhoidon alkua.

Valmistus kestää noin viikorl ja siksi ajak-
si hampaaseen laitetaan vdliaikainen raken-
ne. Kruunu kiinnitetään hampaaseen muovi-
sementillä. Lohjennut tai epäesteefiinen etu-
hammas korjataan laminaatill4 joka on ohut
ulkopinnan ja kärjen peittävä osakruunu.

"Yleisin syy kruunun laittamiseen on tär-
keimpien puruhampaiden korjaus, koska suu-
ressa purentarasituksessa niiden muovipai-
kat irtoavat herkästi. Toinen syy on murtunut
hammas ja kolmas yönarskuttelu. Kruunu on

ainoa kestdvä hoito narskuttelun kuluttaman
hampaiston purennalt elvyttämiseen, ham-
maslääkäri Suokas j atkaa.

Kruunuja on valmistettu pitkään. Aikai-
semmin niitä tehtiin kullasta, metallokera-
miasta ja keramiast4 mikä oli hauras ratkaisu.
199O-luvulta alkaen keramiaa on vahvistettu
metallioksideill4 ja seoksesta on saatu kestä-
vää. Kruunun valmistus on aikaa ja osaamista
vaativaa tiimiffötä mikä nostaa kustannuksia.
utrÄ HYvÄÄ: Kruunun materiaali kestää pu-
rennassa hylkii plakkia eikä allergisoi. Ana-
tomisesti muotoillun kruunun hammasvdlei-
hin ei myöskääntartu ruokaa.

"Kruunu on hammaskudosta säästdvä, kes-
tdvä ja esteettinen ratkaisu, joka kuntouttaa
purentaa. Parhaimmillaan kruunu motivoi
kantajaansa hoitamaan hampaitaan entistä
paremmin", hammaslääkäri Suokas sanoo.
KOTI HOITO: Kruunu tuntuu j a näyttää tavalli-
selta hampaalt4 eikä vaadi erikoishoitoa. )
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Kuinka kallis
ho,mmas?
Puuttuvan hampaan kor-
vaaminen tutee eteen usein
yttättäen.

. lmplantti maksaa
2 000-2 500 euroa ja
vaatii aikaa ja useita
ham mas[ääkärikäyntejä.

.'.- Kuitusi[ta tehdään suuhun
joko kerratla tai jos ham-
paan vatmistaa laboratorio,
tarvitaan kaksi hammastää-
kärikäyntiä. Kuitusitta mak-
saa 300-600 euroa.

-,, Jos huonokuntoinen ham-
mas voidaan säästää, sen
päälte rakennetaan keraami-
nen kruunu laboratoriossa.
Tämä vaatii kipsimatlin oton
ja noin viikon kututtua asen-
nuksen, siis kaksi käyntiker-
taa. Hintaa kruunu[[e tulee
800-1 200 euroa.
HINNAT OVAT KESKIHINTOJA

YKSTTYTSHAMMASLÄÄkÄRr LLÄ.

2. lmptantti on
ikuinen
MITEN TOIM ll: Implantti on keino-
juuri eli pieni titaaniruuvi, joka
asennetaan puuttuvan hampaan
juuren tilalle leukaluuhun.

Titaani on erittäin hyvin sie-
detty materiaali, se ei allergisoi
eikä elimistö hyUeksi sitä.

Titaaniruuvin kiinnittymistä
heikentävät tupakointi, osteopo-
roosija diabetes.

Leuassa on oltava riittävästi
luut4 j ota kiinnittyminen voi ta-
pahtua. Puuttuvan hampaan koh-
dalta leukaluusta häviää j onkin
verran luuta, eniten ensimmäi-
sen hampaattoman vuoden aika-
na. Jos luuta on liian vähiin, sitä
voidaan lisätä luusiirrännäisel-
Iä. Kun implantti on kiinnitty-
nyt luuhun noin 3-6 kuukaudes-
s4 ruuviin kiinnitetään keraami-
nen kruunu, joka korvaa puuttu-
vanhampaan.

Ruuvi voidaan joskus laittaa
heti hampaan poistokuoppaan
Iuutumaan etuhampaan tai muun
yksijuurisen hampaan tiIalle, jos-
sa ei saa olla mitään tulehdusta.

Puuttuva hammas voi aiheut-

taa purentaongelmia leukanivel-
vaivoj a j a ulkonäköhaittoj a.

Leukakirurgi Miia Ehrnrooth
tarkentaa: "Hammas voi puuttua
suusta alun perinkin, se on me-
netetty trauman seurauksena tai
poistettu huonon kuntonsa ta-
kia. Hampaan korvaaminen kan-
nattaa aloittaa aikaisintaan kol-
me kuukautta sen menettdmisen
jiilkeen.

Implanttihoidon hintaan vai-
kuttavat kallis käsityö, mate-
riaalikustannukset sekä useat
käyntikerrat.
MtTÄ HYVÄÄ: Kirurgisesti asen-
nettava implantti on pysyvä rat-
kaisu- Viime vuonnakuollut ruot-
salainen professori Per Ingvar
Brånemark (tgzg -zot+) huoma-
sijo puoli vuosisataa sitten, että
titaani on aine, jota elimistömme
ei hyljeksi. Lisdksi terve luukudos
kiinniffyy tiivisti kiinni titaaniin.

"Implanteilla voidaan myös
parantaa huonosti pysyvien irto-
proteesien pysyvyyft ä. Proteesin
alle laitetaan pari implantti4 joi-
hin proteesi napsautetaan kiin-
ni. Implantti on esteettinen, pu-
rentaa parantavaja pysyvä rat-
kaisu, mutta ientulehdus voi ir-
rottaa jopa tämänkin ratkaisun",
Ieukakirurgi Miia Ehrnrooth
muistuttaa.
KOTI HO ITO: Kotihoidoksi riittää
suun terveenä pitäminen jarmo-
tuinen tarkastus, jotta nähdään
purennan olevan kunnossa.

3. Kuitusilta on
edu[[isin
MITEN TolMll: Vaihtoehto imp-
lanttihoidolle on suomalainen
innovaatio, kuitusilta. Se on Ia-
sikuituvahvikkeesta j a hamp aan
muovipaikka-aineesta valmistet-
tava hammassilta.

Kuitusillan kehittäjä on Ttrrun

yliopiston biomateriaalitieteiden
professori Pekka Vallittu.

"Ensimmäiset kuitusiltahoi-
dot tehtiin jo vuonna 1992 ja sil-
loin asennettuja kuitusiltoja on
edelleen potilaidemme suissa.
Puuttuva etu- tai ensimmäinen
vdlihammas on niin ndlsrvä, että
apua tarvitaan heti", Pekka Val-
littu sanoo.

Kuitusillan asennus onnis-
tuu j opa yhdellä hammaslääkdri-
käynnillä.

'Jos puuttuvan hampaan naa-
purihampaissa on vanhoja paik-
koja, ne poistetaan. Näin syn-
tyneihin koloihin liimataan o,3
millimetriä paksut lasikuitu-
Iaminaatit. Nämä palkit "hau-
dataan" muovipaikka-aineella.
Omia hampaita ei yleensä tarvit-
se hioa ollenkaan. Joskus joudu-
taan poraamaan tulitikun pään
kokoiset kolot naapurihampai-
siin. Tämän kuiturungon pädlle
hammaslääkäri muotoilee naa-
purihammasta kopioiden uuden
hampaan muovipaikka-ainees-
ta ', Pek;ka Vallittu kertoo.
MtTÄ HYVi\A: Hammaslääkäri voi
tehdä kuitusillan suoraan poti-
Iaan suuhun uusia metallittomia
kuitumuovej a hyväksi käynäen.

"Kustannukset ovat implant-
tihoitoa edullisemmat. Hiukan
hintavampivaihtoehto on se, että
hammasteknikko tekee kuitusil-
Ian jäljennöksen mukaan jaham-
maslääkäri kiinnittää sen suu-
hun", Pekka Vallittu sanoo.
KOTI H OITO : Kotihoitona ham-
masvälit tikutetaan kahdesti päi-
vässä- Silloin tdllöin sillan alareu-
nan voi puhdistaa apteekista saa-
tavalla siltahammaslangalla.

"Joskus kuitusilta voi irrota
hiukan tukihampaasta. Tilanne
on silloinkin helppo korjata paik-
kaamalla', professori Pekka Val-
Iittu sanoo. )

ä

-" r,

18 xorrrÄÄ«Änr:/rors

ha m mas taaka r ikay n nilla.


