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Mitkä ovat +S5-vuotiaiden yleisimmät
hammasongetmat?
Puuttuvat hampaat, ientulehdukset ja

hampaiden reikiintyminen. Reikiintymisessä
on usein kyse sekä hampaiden että juurten pin-
tojen reikiintymisestä. Myös ientulehdukset ja
hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodon-
tiitti ovat yleisiä. Jos on käytössä monia lääk-
keitä, se altistaa suun kuivumiselle j a sitä kautta
erilaisille hammasongeimille.

Miksi hampaita joudutaan poistamaan
. : vanhemmiten niin usein?

Usein poiston syynä on pitkälle edennlt
tulehdus eli infektio. Infektio voi olla niin paha,
että se on riski yleisterveydelle. Joskus joudu
taan poistamaan hampaita myös siksi, että niitä
ei voida korjata. Ne ovat esimerkiksi reikiinty-
neet niin pahasti, ettei menetettyä kudosta voi
enää korvata. Silloin poistetaan usein myös
hampaan juuret.

Mitlaisia ovat vaikeimmat inf ektiot?
\leisin infektio on parodontiitti eli
hampaiden kiinnityskudossairaus. Se

voi olla oireeton kauankin. Jos se on edennyt
niin pitkäIle, että hammas alkaa heilua tai ai-
heuttaa märkäpaiseita, hammas on poistetta-
va. Poistamiseen päädytään myös, jos ham-
paan juuien kärjestä puuttuu niin paljon ku-
dosta, ettei sitä saada enää hoidolla palautettua.

Toinen yleinen infektio aiheutuu siitä, että
hammas on niin pahoin reikiintynyt, että ham-
paan juuresta alkanut tulehdus etenee ham-
masluuhun. Jos hammasta ei voi hoitaa juuri-
hoidolla. se pirää otraa pois.

Suun bakteerit voivat siirtyä verenkierron
välityksellä muualle kehoon ja aiheuttaa tuleh-
duksia esimerkiksi sydämessä. Jos tulossa on
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Marianne Merikukka
Hammashoitaja, Kaivo-
puiston hammaslääkäri-

asema

sÄHKöHAMMASHARJA putsaa
tehokkaammin kuin tavallinen
hammasharia. Sähköhammas-
harlatla ehkäiset myös ham-
maskiven syntyä paremmin
kuin tavallisella harjalta.

PUHDISTA HAMMASVÄL|T ioka
ilta. Kysy apteekista sinulle
sopivimpia välineitä hammas-
vätien puhdistukseen. Jos
hammasvä[it ovat kovin tiukat,
valitse hammaslanka. Våtjem-
missä väleissä toimivat ham-
masvätiharjat.

vAtlTSE TAHNA, ioka sisättää
fluoria, mutta joka ei vaahtoa
kovin runsaasti. Vaahtoamaton
tahna on hyvåksi sen vuoksi,
ettei se ärsytä limakatvoja eikå
altista aftoitte.

vaikkapa tekonivelleikkaus, myös suun ja
hampaiston tulehduspesäkkeet tä)t),y hoitaa
ajoissa kuntoon.

.,:,:.' Mistä suun ongelmatiohtuvat?
, -,,',,i:,, \leisin syy on huono hammashygienia

:,,ii ja toinen hlwin sokeripitoinen ravinto.
Iensairaudet ovat elimistön reaktio suun bak-
teereilie.

Hampaiden ja suun omahoito on tärkeää. ja
jos se on laiminlyöty tai hammashoidossa ei ole
käyty tarpeeksi usein, haitalliset muutokser
pääsevät pahenemaan entisestään. Esimerkik
si iensairaudet eivät aiheuta paljon oireita, en
nen kuin ne ovat edenneet jo pitkälle.

§H Mitä voin itse tehdä hammasterveyteni
& eteen?

# Huolehciihyvästäsuuhygieniasta. Käy

tä mieluiten sähköhammasharjaa ja fluori
hammasiahnaa. Puhdista hammasvälit huolel-
lisesti joka ilta. Hampaiden terveyttä edistävät
tupakoimattomuus, liian sokeripitoisten ruo-
kien välttäminen ja kuivan suun hoito.

Myös diabeteksen hyvä hoitotasapaino on
tärkeää. Diabeetikoilla on erityisen korkea riski
sairastua suusairauksiin, jos diabeteksen hoito
on laiminlyöty.

,,:!]:.'§ Jos hammasriviin syntyy aukko, onko
,1;:.: :::!:;. Siitä haittaa?
''1.'::'i 

Yleensä ei ole. Tosin puuttuvat etu-
hampaat häiritsevät sosiaalisesti ja puuttuvat
takahampaat haittaavat purentaa. Aivan ta,
kimmaisia hampaita ei yleensä tarvitse kor
vata. Mutta suut ovat erilaisia, samoin puren-
nat. Hammaslääkäri osaa kertoa parhaiten.
kaipaako hampaiston aukko korvaavaa ham-
masta' 
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Mitkä ovat yksittäisen hampaan kor-
vausvaihtoehdot?
Jos ei tupakoi eikä ole hoitamatonta dia

betestä, implanttia pidetään parhaana vaihto
ehtona. Sitä asennettaessa viereisiä hampaita ei
tarvitse hioa. Implantti tuntuu omalta ham-
paalta. Se on kiinteä ratkaisu, joten se on myös
proteesia parempi rat kaisu.

:,.:. Mitenimptanttiasennetaan?

,',:'" Jos hammas on menetetty juurineen,
se voidaan korvata implantilla aikai-

sintaan puolen vuoden kuluttua hampaan
poistosta.

Implantti on titaaniruuvi, joka istutetaan
leukalur-rhun. Ruuvin pää1le kiinnitetään im
planttikruunu, joka on pinnaltaan keraami-
nen. Implantin viereisiä, joskus jopa terveitai
hampaita ei tarvitse hioa piiareiksi kuten sil-
taproteeseissa.

Itse implantti eli keinojuuri asennetaan Ieu
kaluuhun, ja sen annetaan luutua 4-6 kuukau
den ajan. Sen jälkeen keinojuuren päälIe ra
kennetaan hammas tai irrotettavat proteesit.
Vanhoja proteesejavoi käyttää siihen asti, kun
nes implantit tai uudet proteesit ovat valmiit.

yleensä vuoden hampaan poistosta alkaen, sil
ian saa parissa viikossa.

Keraaminen silta on implanttia parempi
vaihtoehto silloin, jos iuuta puuttuu hammas
puutosalueelta niin paljon, että implanttia var
ten tarvittaisiin luusiirteitä. Silta on parempi
vaihtoehto myös silloin, jos puuttuvan ham-
paan eli hammasrivissä olevan aukon viereiset
hampaat ovat laajalti paikatut tai kruunutetut.

,,.,;q *.,;., Mikäon kevYtsilta?

',':ri;i; ,;1,: Kevytsilta teh dään kuituvahvis-
:;t;,':i::'.,:t:: teiSeSta mUOViSta. KUitUSiltOja

käytetään yleisimmln väiiaikaishoitona esi

merkiksi implanttihoidon niissä",aiheissa, kun
hammaspuutosta korvataan niin sanotulta hy-
my elietualueelta.

Kevytsillat eivät ole materiaalinsa heikkou
den takia pysyvä ratkaisu yleensä muualla kuin
alaetuhampaissa ja niin sanotuissa "yläkakkos
hampaissa". Yläkakkoset sijaitsevat yläetu
hampaiden j a yläkulmahampaiden vålissä. Ke

vytsilta riittää korvaamaan nämä puuttuvat
hampaat siksi, että alaetuhampaisiin j a yläkak
kosiin kohdistuu muita hampaita pienempi pu

ruvoima.

9 rffifffil;xl*ru,rffi:,;'tl*1 Il titr**,'*:ä:x#J;*
osasta, joka korvaa puuttuvan hampaan. Tätä
sanotaan kolmen hampaan sillaksi. Jos ham-
paitapuuttuuenemmän, tarvitaantuki javä1i-

hampaitaenemmän.
Impiantit ovat yleistyneet 2000 lur,ulla, ja

siltoja tehdään enää harr,roin. Siltahoidon hyvä
puoli on nopeus. Kun implanttihoito kestää

kelu on vaikeutunut. Niiden hinta on kultenkin
lähes sama kuin yksityisessä hammasholdossa.

Niistä ei myöskään saa Keia-kon-austa. o

Asiontuntijoino este ettis e e n h om m o sh oito o n p e r e h -
ty nyt hommoslöökö ri Re etto S u ok o s, K oiv o pui sto n

h ommoslöökö riose m o j o HLT, e ri ko i sh o mm o s -
lö ököri Annomori Nihtilö, lto-S uom e n Y li o pi sto.
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Vatkaiseva hammastahna, joka myös
vahvistaa hammaskiitlettä ilman han-
kausta. Vaahtoamaton koostumus sopii
aftaherkitle. Makuina miedompi minttu
wintergreen ja voimakkaampi snow-
mint.

Yotuel oll-in-one -hommostahno'16 e,

Yliopiston Apteekki.

Sähköhammasharja puhdistaa tehok-
kaammin kuin tavallinen hammas-
harja. Tässä mallissa on mekaaninen
paineentunnistin: sykkivä liike takkaa,
jos harjaa painaa liian kovaa.

Orol B PRO60O -söhköhommoshorio,
40 e Prismo.
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Evaliisa Halttu-
nen on tottunut
hoitamaan
hampaitaan
huoletlisesti.

ir':w*r:l@*

',+*eqie§a$ip{&.

I
f

i
:

s'

MITÄ MAKSAA?

IMPLANTIN keskihinta Suomessa
on noin 2 500-3 000 euroa. Hin-
noissa on suuriakin eroja: joiltakin

hammas[ääkäriasemilta yksittäinen
imptantti voi maksaa jopa 4 000
euroa ja halvimmillaan noin
1 500 euroa.

KERAAMISEN SlLLAf{ kustannus-
arvio on 2 500-3 000 euroa.

KEVYTSILTA on usein vä[iaikainen
ratkaisu tai sopii pysyväksi ratkai-
suksi alaetuhampaitte. Se maksaa

noin 600-900 euroa.

Hinto - orvi ot: Re etto Su okos,
K oivopuisto n h ommoslö ök öriose mo
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EVALIlSA HALTTUNEN, 8I, HELSINKI

Nyt suutuntuma on hyvä
OIen sota- ja pula ajan lapsi. Vitamiinit olivat
vähissä, ja vain Ianttu ja nauris olivat kalan-
maksaöljyn ohella C vitamiinin lähteitä. Ham

masainekseni oli heikko. Muistelen yhå kauhulla kansa
koulun aikaisia hammaslääkärikäyntejä.

Pitkään paikkautin hampaani, mutta kun ne alkoivat
olla niin huonossa kunnossa, että purenta vaikeutui,
hammaslääkäri vaihtoi hampaitani ensin siltoihin ja
myöhemmin implantteihin. Kumpiakin on minulla
useampia.

PUHDISTAN HAMPAAT TARKKAAN
Implantti on kuin yksittäinen uusi hammas. Silta-
rakennelmaa on ollut vaikeampi hoitaa. Minun pitää
pujotella väleihin langalla, jotta saan sillan puhtaaksi.

Käyn tavallista useammin hammaslääkärissä ihan

vain puhdistuttamassa hampaistoni. Käytän myös ham-
masväliharjoja, joilla paasee lankaa paremmin hampai
den väleihin.

Peruspuhdistuksen hoidan sähköhammasharjalla,
siilä hammaslääkäreiden mukaan se on tehokkaampi
kuin tava-llinen harja. Käyn hampaat päivittäin läpi.
Minulla on nivelrikko ja tekoniveliäkin, ja niiden vuoksi
on erityisen tärkeää huolehtia kunnolla hampaiden
terveydestä.

Siita oli halvempi asentaa kuin implantti, mutta hin-
nalla ei ollut minulle paljon väliä. Tärkeintä on, miltä
hampaat tuntuvat.

Nyt suutuntuma on hyvä, sil1ä implantit ja sillat ovat
kuin omia hampaita. Jos hampaat tai purenta alkaa
vähänkin tuntua oudolta, menen heti hammaslääkäriin.
Siellä voi o11a tulehdusta tai jotakin muuta vaivaa. "
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