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Onnistunut esteettinen hammashoito
vaatii taitoa ja aikaa
Esteettisessä hammashoidossa tietokoneavusteinen teknologia kehittyy
tällä hetkellä nopeasti. Nykyään erilaisten robottijyrsimien käyttö voi olla
jopa ylikorostunutta. Korkealaatuinen estetiikka syntyy kuitenkin edelleen
pitkällä kokemuksella kehittyneestä käsityötaidosta.

K

one ei pysty tuottamaan älykästä arviota luonnonmukaisuudesta,
joten esteettisesti korkeatasoisia, kokokeraamisia hammaslaminaatteja ei siis tehdä odottaessa, yhdellä hammaslääkärikäynnillä.
Teknologian kehityksellä on kuitenkin suuri merkitys siinä, miten hammaslääkäri ja hammasteknikko kommunikoivat keskenään välittäessään informaatiota. Teknologian vuoksi hammasteknikko voi nykyään olla
missä päin maailmaa tahansa. Ratkaisevaa on saumaton tiimityö, yhteinen käsitys halutusta lopputuloksesta sekä käsityötaito.

MONET TYYTYMÄTTÖMIÄ
LOPPUTULOKSEEN
Lokakuussa järjestelyillä terveysmessuilla noin 30 % osastollamme käyneistä
esteettisestä hammashoidosta kiinnostuneista vierailijoista eivät olleet tyytyväisiä jo tehtyihin laminaatteihin. Yleisimmin puuttui persoonallisuuteen,
kasvojen piirteisiin ja ilmeisiin sopiva esteettisesti tyydyttävä lopputulos.
Valitettavan usein hammasteknikolla on pöydällään vain pala kipsiin valettuja malleja, joiden perusteella pitäisi pystyä luomaan luonnollisen esteettinen lopputulos ilman, että käytettävissä on mitään muuta tietoa henkilöstä, jolle hän hampaita tekee. Se on tietysti nopeaa, eikä vaadi suurempaa
tiedon käsittelyä tai miettimistä. Tällöin kuitenkin tulee helposti pettymyksiä, eikä lopputulos ole sitä, mitä se olisi voinut parhaimmillaan olla.
Pettymyksiin haetaan pahimmillaan ratkaisua usealta eri hammaslääkäriltä, joista jokainen vetää projektia omaan suuntaansa ongelmassa, joka olisi
ollut alkuvaiheessa helposti ratkaistavissa. Se maksaa, vie aikaa ja lopulta potilas on asian kanssa niin ymmällään, ettei tiedä mitä pitäisi uskoa.

PARHAAN LOPPUTULOKSEN
SAAVUTTAMISESSA MONTA MUUTTUJAA
Viime aikoina on yleistynyt hampaiden tilaaminen jopa kahden välikäden
kautta Kiinasta. Työn tekee joka kerta eri henkilö, joku 400 kasvottomasta
teknikosta ilman tietoa edes siitä, mihin maahan hampaat on menossa. Ketjusta katoaa laatu - puuttuu esteettisyys, taide ja kommunikaatio.
Esteettinen miellyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan listata helposti 30 erilaista muuttujaa. Näistä kaikista pitää tehdä jonkinlainen mietitty päätös, jotta lopputulos on
paras mahdollinen. Esteettinen hammashoito on palvelu jota
ei saa kaikkialta. ●

Keraamisen kuoren värinmääritys on yksi vaativimpia työvaiheita.

Kuluneet ja lyhentyneet etuhampaat ennen hoitoa.

OHJEITA PARHAAN
LOPPUTULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI:
• Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä pyydä nähdä valokuvia
hammaslääkärin itsensä tekemistä töistä ja mieti, vastaako
lopputulokset sitä mitä itse voisit odottaa.
• Kysy etukäteen hammasteknikon nimi ja pyydä
allekirjoitettu todistus tehdystä työstä.
• Alustavan arvion itseäsi askarruttavista,
hampaiden ulkonäköön liittyvistä seikoista saa
osoitteessa www.studiodent.fi/hymy-konsultaatio.
Keraamisilla kuorilla alkuperäiseen muotoon palautetut etuhampaat.
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Studiodent on Hyvinkäällä sijaitseva, esteettiseen
hammashoitoon perehtynyt vastaanotto, jolla on laaja
kansainvälinen yhteistyöverkosto.
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