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TIIVISTELMÄ 

Suun ulkopuolisella täytteellä tarkoitettaan täytteitä, jotka valmistetaan hammaslaboratoriossa 

hammasteknikon toimesta tai vastaanotolla CAD/CAM (computer-aided design and computer-

aided manufacturing) menetelmällä (chair-side). CAD/CAM menetelmässä preparoitu hammas 

kuvannetaan digitaalisesti, jonka jälkeen muodostuneen kuvan avulla suunnitellaan halutun 

muotoinen täyte, joka jyrsitään tietokoneohjatusti keraamisesta blokista. Keraamiset materiaalit 

voidaan jakaa neljään ryhmään: maasälpäpohjaisiin (posliini), lasikeraameihin (leusiitti-ja 

litiumdisilikaatti vahvisteiset), ydinvahvisteisiin (alumiinioksidi- ja zirkonia pohjaiset) sekä 

yhdistelmä keraameihin (lasikeramia+zirkonia). Hammaslaboratoriossa voidaan valmistaa 

valamalla myös kultatäytteitä. 

 

Suun ulkopuolisten täytteiden preparoinnissa molaarien ja premolaarien pienten kaviteettien 

suositeltu preparointitapa on approksimaali- ja okklusaalipinnan kattava avaus (mesiaalinen – 

okklusaalinen – distaalinen täyte, MOD). MOD-inlayn valmistaminen molaareihin on 

hyväksyttävää, jos preparoinnit kyetään pitämään kapeina, sillä mitä laajempi on isthumksen 

preparointi bukkolinguaali suunnassa, sitä suuremmaksi inlay-täytteen kohdistama paine 

kuspeihin kasvaa ja sitä todennäköisemmin kuspit voivat lohjeta. Preparoinnin syvyyden 

vaikutus on myös huomioitava preparointia tehdessä, sillä syvyyden kasvaessa myös kuspin 

mekaaninen korkeus kasvaa, tarkoittaen sitä, että kuspin momenttivarsi ja voiman momentti 

kasvavat, joka altistaa kuspin mekaaniselle stressille. Premolaareihin tehtävät MOD-inlayt ovat 

kyseenalaisia ja premolaareissa tulisikin suosia MOD-onlay-täytteitä. Onlay-täyte jakaa 

hampaaseen kohdistuvan purentapaineen laajemmalle alueelle, jolloin inlay-täytteiden 

aiheuttamaa kiilaefektiä ei pääse syntymään. Onlay-täytteitä tulisi käyttää myös tilanteissa, 

joissa MOD-preparoinnin isthmus on laaja tai juurihoidetuissa takahampaissa, joissa on 

hyväkuntoiset hammasseinämät. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata CAD/CAM-tekniikalla (CEREC laitteella) tehtyjen 

keraamisten inlay- ja onlay-täytteiden preparointeja preparointiohjeisiin. Materiaalina 

tutkimuksessa käytettiin Oulun kaupungin opetushammashoitolassa tehtyjä 

litiumdisikaattivahvisteisia lasikeramia (IPS e.max®, Ivoclar Vivadent) inlay- ja onlaytäytteitä 

varten hiottuja kaviteetteja sekä tehtyjä täytteitä. Kaviteettien skannaukset tehtiin Cerec AC 

(Dentsply Sirona) -laitteistolla ja suunnittelu inLab SW 15.1 (Dentsply Sirona) 

laboratoriokäyttöön tarkoitetulla suunnitteluohjelmalla.  

Tutkimukseen valikoitiin satunnaisesti seitsemän (7) ensimmäiseen molaariin tehtyä kaviteettia 

ja täytettä. Tutkimuksen kaviteettien ja täytteiden mittaukset suoritettiin InLab SW 15.1 -

ohjelmistossa olevilla mittaustyökaluilla.  Kavieeteista määritettiin minimi ja maximi arvoja 

kaviteettien morfologista muodoista sekä tehdyn paikan paksuuksista Tutkimus osuuden 

löydöksinä olivat: linguaali/palatinaalisten seinämien paksuuden arvot olivat suurempia 

bukkaalisiin seinämiin verrattuna. Keskimäärin paikkojen okklusaalisen(kuspi ja fissuura) 

paksuuden arvot olivat riittäviä materiaalien vaatiman paksuuden osalta. 

 

Avainsanat: CAD/CAM, preparointi, suun ulkopuolinen täyte 
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1. JOHDANTO 

 

Useat tekijät vaikuttivat CAD/CAM -järjestelmien kehittymiseen hammaslääketieteelliseen 

käyttöön. Järjestelmän tulisi vähintään vastata ajankäytöltään ja kokonaishinnaltaan 

perinteistä suun ulkopuolisen täytteen tekemistä ja sen tulisi soveltua päivittäiseen 

vastaanottokäyttöön. Paikattavan hampaan, vastapurijan sekä ympäröivien hampaiden tulisi 

kuvautua riittävän tarkasti, jotta täytteen suunnittelu onnistuisi. Myös jyrsimien toiminnalle 

asetettiin uusia vaatimuksia, jotta ne kykenisivät jyrsimään teräviä kulmia ja hienoja 

marginaalisia reunoja. Järjestelmän tuli myös mahtua kokonaisuudessaan hammaslääkärin 

vastaanotolle. (Miyazaki, ym. 2009) 

 

Tietokoneavusteisen prosessointiteknologian nopea kehitys 1970-luvulla johti 

maailmanlaajuiseen CAD/CAM (computer-aided design and computer-aided manufacturing) 

-teknologian kehittymiseen myös hammaslääketieteellisiin tarkoituksiin 1980-luvulla. 

Nykyisen CAD/CAM-järjestelmän kehittämiseen on vaikuttanut suuresti kolme henkilöä. 

Ensimmäinen henkilö on ranskalainen Francois Duret, joka valmisti ensimmäisen jyrsimellä 

toteutetun täytteen vuonna 1971 (materiaalia ei mainittu). Hän kehitti myös Sopha Systemsin, 

jolla oli vaikutusta myöhemmin kehitettyihin CAD/CAM-järjestelmiin (Miyazaki, ym. 2009). 

Toinen kehitykseen merkittävästi vaikuttanut henkilö oli Werner H. Mörmann, joka kehitti 

CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics) -järjestelmän. 

Vastaanotolla käytettävän CAD/CAM-teknologia (engl. chair-side) sai alkunsa vuonna 1987, 

kun Mörmann ja Marco Brandestini esittelivät prototyypin laitteesta, jolla kyettiin ottamaan 

3D-kuva preparoidusta hampaasta, ja jonka avulla täyte voitiin suunnitella ja jyrsiä 

keraamisesta blokista (Kelly and Benetti. 2011). Tämänkaltainen järjestelmä mahdollisti 

keraamisen täytteen valmistamisen yhden päivän aikana vastaanotto-olosuhteissa. 

Mörmannin ja Brandestinin työn vaikutuksesta termi CAD/CAM levisi laajalti 

hammaslääketieteellisessä kentässä. Kolmas CAD/CAM-järjestelmän kehitykseen 

vaikuttanut henkilö on Matts Andersson, joka kehitti Procera Systemsin. 
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2. MATERIAALIT 

 

Perinteisen hammaslääketieteellisen posliinin pohjan muodostaa maasälpä, joka on materiaalina 

hyvin esteettinen, mutta se ei ole tarpeeksi vahva materiaali taka-alueille, joissa purentavoimat ovat 

korkeat (Li, ym. 2014). Muita hammaslääketieteessä käytettäviä keramioita ovat lasikeramiat ja 

kiteiset keramiat. Taka-alueiden vahvojen purentavoimien johdosta siellä käytetään täytteinä mm. 

leusiittivahvisteista lasikeramiaa (mm. kauppanimi IPS Empress), litiumdisilikaattivahvisteista 

lasikeramiaa (mm. kauppanimi  IPS e.max) ja litiumisilikaattikeramiaa, jossa on seassa myös 

zirkoniaa (kauppanimi Celtra Duo) (Sannino, ym. 2015). Muita taka-alueilla käytettäviä suun 

ulkopuolella valmistettavia täytemateriaaleja ovat metalliseokset (esimerkiksi kultaseokset), jotka 

valmistetaan valamalla hammaslaboratoriossa (Rocca, ym. 2015). 

 

3.1. Leusiittivahvisteinen lasikeramia 

IPS Empress CAD on 35-45 % leusiittivahvisteista lasikeramiaa. IPS Empress CAD poikkeaa 

tavanomaisesta laboratorioiden käytössä olevasta IPS Empress -materiaalista sisältämänsä 

pienemmän partikkelikoon suhteen (1-5μm). Blokkeja on tarjolla yhdeksää eri sävyä ja valittavana 

on korkea- tai matala-asteinen läpikuultavuus. Blokkeja on tarjolla myös monivärisinä, jolloin 

tavoitteena on mahdollistaa hampaiden normaalia värivaihtelua vastaava esteettinen lopputulos. 

Yksi- ja monivärisiä blokkeja voidaan myös karakterisoida maalaamalla. (Fasbinder. 2010) 

 

3.2. Litiumdisilikaattivahvisteinen lasikeramia  

IPS e.max on n. 40 % litiumdisilikaattia (partikkelikoko 0,2-1μm), jonka taivutuslujuus on 2-3 

kertainen (360-400 MPa) IPS Empress -materiaaliin verrattuna. Alun perin litiumdisilikaatti 

kehitettiin runkomateriaaliksi tarjoamansa korkean läpikuultavuuden vuoksi. Hyvien mekaanisten 

ominaisuuksiensa vuoksi sitä käytetään nykyisin pääosin monoliittisena rakenteena. Tarjolla on 

yhdeksää eri sävyä (A-D-sävyt Vita-asteikolla), kahta eri läpikuultavuusastetta, sekä neljää 

vaaleusastetta (bleach-shades). IPS e.max -blokki on lämpökäsittelemättömänä väriltään sini-violetti. 

Tässä osittain kristallisoituneessa muodossa blokin jyrsintä on helpompaa ja vähemmän jyrsimen 

teriä kuluttavaa. Lopullinen kristallisaatioaste (partikkelikoko n. 1,5 μm, 70 % kristallisaatioaste 
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lasimatriksissa) saavutetaan posliiniuunissa tapahtuvalla kaksiosaisella lämpökäsittelyllä, joka kestää 

20-25 minuuttia. Samalla myös blokki saa lopullisen värinsä. (Fasbinder. 2010) 

 

3.3 Zirkoniaa sisältävä litiumsilikaattivahvisteinen lasikeramia 

Zirkoniaa sisältävä litiumsilikaattivahvisteinen lasikeramia eli ZLS (zirconia-containing lithium 

silicate ceramics) sisältää litiumsilikaattilasikeramian lisäksi 10 wt% zirkoniumdioksidia. ZLS:n 

rakenne koostuu hyvin ohuesta litiummetasilikaatista (Li2SiO3) ja kristallimaisesta 

litiumdisilikaatista (Li2Si2O5,) jotka muodostavat kaksoismikrorakenteen, sekä lasisesta matriksista, 

joka sisältää zirkoniumdioksidia. ZLS:n käsittely tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa ZLS:sta jyrsitään halutun muotoinen täyte. Toisessa vaiheessa ZLS altistetaan 8 minuutin 

ajan 840°C lämpötilalle, jolloin saavutetaan lopullinen kristallisaatiotaso eli kaksoislitiumsilikaatin 

mikrorakenne. Erona litiumdisilikaattilasikeramian kristallirakenteeseen on ZLS:ssa esiintyvä 

litiummetasilikaatti. (Denry and Kelly. 2014) 
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3. SUUN ULKOPUOLISTEN TÄYTTEIDEN PREPAROINTIPERIAATTEET 

 

Suun ulkopuolisten täytteiden preparoinnissa molaarien ja premolaarien pienten kaviteettien yleinen 

preparointitapa on approksimaali- ja okklusaalipinnan kattava avaus (mesiaalinen – okklusaalinen – 

distaalinen täyte, MOD). MOD-inlayn valmistaminen molaareihin on hyväksyttävää, jos preparoinnit 

kyetään pitämään kapeina, sillä mitä laajempi on isthumksen preparointi bukkolinguaalisuunnassa, 

sitä suuremmaksi inlay-täytteen kohdistama paine kuspeihin kasvaa ja sitä todennäköisemmin kuspit 

voivat lohjeta (Kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Inlay-täyte (a) aiheuttaa enemmän painetta kaviteetin seinämiin kuin onlay-täyte (b) ja lisää 

riskiä kuspin lohkeamiselle (kuva muunneltu Therapia Odontologica).  

 

Inlay-täytteitä käytetään okklusaalisten, gingivaalisten ja approksimaalisten leesioiden 

paikkaamiseen. Jotta inlay-täyte onnistuisi, tulee preparoituun hampaaseen jäädä riittävä määrä 

hammaskudosta estämään inlayn ympärilleen kohdistamasta paineesta aiheutuvat seinämien 

lohkeamiset. 

 

Inlay-täyte korvaa menetetyn hammaskudoksen vahvistamatta millään tavalla jäljelle jäävää 

hammaskudosta. Jos inlay-täytteen aiheuttaman kiilaefektin ajatellaan olevan vaaraksi hampaan 

jatkon kannalta, tulee sen tilalta harkita hampaalle kuspeja suojaavaa täytettä eli onlay-täytettä. 

 

a.) Inlay b.) Onlay 
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Intrakoronaalisissa preparoinneissa huomioitavaa on myös mekaanisen kuspikorkeuden kasvu. 

Normaalissa tilanteessa mekaanisen kuspin korkeus vastaa anatomista kuspikorkeutta (kuspin 

kärjestä fossan pohjaan), mutta preparoinnin ulottuessa lähemmäs ienrajaa mekaanisen kuspin 

korkeus kasvaa. Tämä johtaa kuspin momenttivarren ja voiman momentin kasvamiseen (M=r×F), 

joka altistaa kuspin suuremmalle mekaaniselle rasitukselle kuin anatomisen kuspikorkeuden 

tilanteessa.  

 

Preparoinnin syvyyden vaikutus on myös huomioitava preparointia tehdessä, sillä syvyyden 

kasvaessa myös kuspin mekaaninen korkeus kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuspin momenttivarsi 

ja voiman momentti kasvavat, mikä altistaa kuspin mekaaniselle stressille. Premolaareihin tehtävät 

suun ulkopuoliset MOD-inlayt ovat kyseenalaisia ja premolaareissa tulisikin suosia MOD-onlay-

täytteitä. Onlay-täyte jakaa hampaaseen kohdistuvan purentapaineen laajemmalle alueelle, jolloin 

inlay-täytteiden aiheuttamaa kiilaefektiä ei pääse syntymään. Onlay-täytteitä tulisi käyttää myös 

tilanteissa, joissa MOD-preparoinnin isthmus on laaja tai juurihoidetuissa takahampaissa, joissa on 

hyväkuntoiset hammasseinämät. (Schillingburg. 2012) 

 

Modernien materiaalien preparointi periaatteet ovat keskenään samanlaiset. Ne eroavat sekä 

perinteisistä kultatäytteistä että ensimmäisen sukupolven posliinitäytteistä, jotka vaativat 

invasiivisempia preparointeja mekaanisen retention saavuttamiseksi. Nykyisin preparoinneissa on 

myös otettava huomioon pyrkimys kudoksia säästävään preparointiin. (Rocca, ym. 2015) 

Preparoinnin laajuus vaikuttaa myös valittavaan materiaaliin. Tapauksissa, joissa preparoinnista tulee 

väistämättä laaja ja syvä, hammas sijaitsee korkeita purentavoimia kantavalla molaarialueella tai jos 

potilaalla on vahvoja materiaaleja vaativaa toimintaa purennassa, kuten bruksismia, tulee valita 

mekaanisilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman vahva materiaali. Laajoihin ja syviin 

preparointeihin päädytään usein ei-vitaalien hampaiden preparoinnissa, joissa kudosmenetys voi olla 

laajaa. (Rocca, ym. 2015) 

 

Taka-alueiden paikat altistuvat suurille purentavoimille. Tämän vuoksi niiden tekemisessä on 

otettava erityisesti huomioon paikkamateriaalin paksuus sekä oikeanlainen adhesiivinen sementointi. 

Tehtävän paikan kokoa ei voi kuitenkaan rajattomasti kasvattaa, sillä preparoinnissa tulisi huomioida 

kudosten säästäminen, sillä liiallinen preparointi heikentää hammasta. Paksut overlay-täytteet 

vaativat korkeampia staattisia voimia murtuakseen verrattuna konsevatiivisiin, vähemmällä 
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preparoinnilla toteutettuihin paikkoihin. Toisaalta paksujen overlay-täytteiden alla oleva oma 

hammaskudos ei ehkä kestä, mikä voi aiheuttaa vaativia, jopa irreversiibelejä seurauksia. Koska liian 

ohuetkaan rakenteet eivät tule kestämään purentapaineita, ja jo muutaman kymmenesosamillimetrin 

lisääminen materiaalipaksuuteen parantaa materiaalin kestoa, tulisi preparointia tehdessä pitää 

mielessä sekä kliininen tilanne että tulevan paikkamateriaalin asettamat vaatimukset paksuuden 

suhteen. (Rocca, ym. 2015) 

 
 

Eri materiaalien okklusaalisen vähimmäispaksuuden määrittäviä tekijöitä ovat kyseisen materiaalin 

mekaaniset ominaisuudet, kuten staattinen ja dynaaminen kestävyys. Yhdistelmämuoveille suositeltu 

vähimmäispaksuus on 1 mm, kun taas leusiittivahvisteiselle lasikeramialle suositeltu 

vähimmäismateriaalipaksuus on 2 mm. Litiumdisilikaattivahvisteiselle lasikeramialle 

vähimmäismateriaalipaksuus on 1-1,2 mm. (Rocca, ym. 2015) 

 

Perusperiaatteita kaviteetin preparoinnille ovat (kuvio 2): 

- kaviteetin kulmat pyöristetään 

- kaviteetissa ei saa olla allemenoja (dentiinin alueella pienet allemenot voidaan täyttää 

paikkamateriaalilla) 

- kaviteetin reunojen kallistus 10-15⁰ 

- okklusaalinen paksuus vähintään 1,5-2,0 mm 

- kaviteetin sauma mielellään supragingivaalisesti 0,5 mm päässä ienrajasta 

 

Kuvio 2. Suun ulkopuolisen täytteen preparointiperiaatteet. 

Preparoinneissa huomioitavaa on myös jyrsimen ohjelmiston ja terien asettamat rajoitteet materiaalin 

työstämisen kannalta. Esimerkiksi CEREC-laitteiston jyrsimessä on kaksi eri terätyyppiä, joista 
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toinen työstää paikan istuvan, sisäpuolisen osan ja toinen taas paikan okklusaalisen, ulkopuolisen 

osan. Varsinkin istuvan osan työstävän poranterän fyysiset ominaisuudet tulisi ottaa huomioon 

paikattavaa hammasta työstettäessä (kuvio 3). Terä ”Step Bur 10” on pituudeltaan 10,5 mm ja sen 

halkaisijan paksuus kasvaa kolmiportaisesti teränsä matkalla. Ensimmäiset 4 mm on halkaisijaltaan 

1 mm, jonka jälkeen halkaisija on 4,4 mm.  

 

Kuvio 3. Jyrsintälaitteiston aiheuttamat rajoitteet suun ulkopuolisen täytteen preparoinnille (Kuva 

Ivoclar Vivadent). 

Terän edellytyksiä hampaan preparoinnille ovat: 

• Hampaaseen ei tulisi jäädä yli 10,5 mm korkuisia seinämiä 

o Terän pituus 10,5 mm. 

• Hampaaseen jäävän kudoksen minimipaksuus on 1 mm (Kuva 4. a) 

o Terä ei kykene preparoimaan ohuempaa jälkeä materiaalista, koska kärjen halkaisija 

on 1 mm 

• 4 mm korkeammat seinämät hampaassa tulee olla vähintään 3 asteen kulmassa 

o Terän halkaisija kasvaa ensimmäisen 4 mm jälkeen 1 mm:stä 1,4 mm:iin 

• Hampaaseen ei tule jättää teräviä kulmia, joiden ohuin paksuus on alle 1 mm 

o Terä ei kykene preparoimaan tarkempaa 

• Preparointiohjelma preparoi kervikaalisimmalta sauma-alueelta mahdollisimman tarkasti 

noin 0,4 mm levyisen alueen. Jos kaviteetin keskiosan alueen haluaa olevan hampaan 

preparointia vastaava, tulee sen paksuus olla vähintään 1mm 

• Viimeistele kaikki sauma-alueet hienolla tai todella hienolla timanttiterällä, jotta alueelle ei 

jää teräviä kohtia 

o Terä ei kykene preparoimaan niin pieniä rakenteita 
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• Tarkasta, ettei hampaaseen jää allemenoja. Jos niitä jää, älä kuvanna niitä useaan kertaan, 

tällöin ne eivät tallennu eikä niitä siten oteta huomioon preparoinnissa. Jos allemenot 

kuvautuvat ja paikan valmistus aloitetaan, jyrsin jyrsii vain sauma-alueiden allemenot. 

   

a)                  

 

 b) 

Kuvio 4. Hampaan preparointiin vaikuttavat jyrsimen aiheuttamat rajoitukset. a) Jyrsimen terän 

halkaisijan huomioon ottaminen hampaan preparointia tehtäessä. Harmaalla merkitty osa on tuleva 

paikka, vihreällä on merkitty jyrsimen terä, Y1on hammaskudoksen paksuus, joka on liian pieni 

preparoitavaksi, Y2 on hammaskudoksen riittävä paksuus, jolloin preparointi on mahdollista, X on 

jyrsimen terän halkaisija b) Purentavoiman (F1) kohdistama momenttivoima tilanteissa A (F2) ja B 

(F3) on riippuvainen momenttivarsista x ja y. M=Fx. x < y, F2<F3. 
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4. SAUMATIIVIYS 

 

Lähes kaikkien hammaslääketieteessä käytettävien keramioiden sidostaminen on mahdollista, (pois 

lukien zirkonia, jonka sidostaminen kyseenalaista), mutta sementoinnissa on tällöin käytettävä 

sopivaa resiinipohjaista sementtiä, joka sisältää adheesiota edistäviä molekyylejä (Kelly and Benetti. 

2011). 

 

Ideaalisen sidostumisen saavuttamiseksi keraamiseen rakenteeseen tulisi muodostaa 

mikromekaanisia rakenteita, jotka mahdollistavat sementin infiltraation keramiaan. Tämä 

saavutetaan käyttämällä selektiivisiä etsausaineita, jotka työstävät keramian rakenneosia. Esimerkiksi 

leusiitin tapauksessa etsaus muodostaa mikroskooppisia lasisia kryptia, joihin sementti voi 

tehokkaasti sitoutua. (Kelly and Benetti. 2011) 

 

Marginaalinen istuvuus on tärkeä kriteeri kiinteän protetiikan pitkän ajan ennusteelle. Hyvän 

istuvuuden puuttuessa useat yksittäin tai yhdessä esiintyvät tekijät voivat vaarantaa rakenteen 

kestävyyden pitkällä aikavälillä. Näitä ovat biologiset (karies), parodontaaliset, esteettiset ja 

mekaaniset tekijät. Tutkijoiden käytössä on useita tapoja marginaalisen istuvuuden määrittämiseksi, 

mutta standardoitua tapaa ei ole käytössä. Kliinisesti hyväksyttävän marginaalisen istuvuuden arvosta 

ei olla päästy yhteisymmärrykseen, mutta arviot vaihtelevat 50-200 μm:iin. McLeanin ja von 

Freunhoferin kriteerit marginaaliselle istuvuudelle ovat kuitenkin useimpien tutkijoiden käytössä. 

Rakenteen lopulliseen istuvuuteen vaikuttavat rakenteen viimeistely, materiaalin työstötekniikka, 

posliinin poltto ja sementointi. (Ortega, ym. 2017) 

Rakenteen istuvuuteen vaikuttavia mahdollisia virheitä voi tapahtua myös suunnittelun, jyrsinnän 

sekä keraamisen materiaalin polton aikana. CAD/CAM-ohjelmisto käsittelee preparoinnista annettua 

informaatiota, muokaten siitä pois mm. allemenot, mikä voi olla myös yksi mahdollinen virhelähde. 

Ohjelmistolla voi muokata manuaalisesti marginaalisia rajoja, ja tässä vaiheessa tapahtuvat virheet 

vaikuttavat tulevan paikan istuvuuteen. Jyrsintävaiheessa poranterän vauriot, lohkeamiset ja 

kuluneisuus aiheuttavat karhean keraamisen pinnan lisäksi terävien marginaalisten alueiden 

murtumia. Jyrsimen vibraatio jyrsintävaiheessa voi myös aiheuttaa murtumia poranteriin.  
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Litiumdisilikaattivahvisteisen lasikeramian valmistukseen kuuluu kristallisaatiovaihe, jolloin 

materiaali kutistuu 0,2-0,3 %. Yksittäisen kruunun kohdalla kyseisen kutistumisen ei ole nähty 

vaikuttavan kruunun istuvuuteen. Pienen lineaarisen kutistuman vuoksi litiumdisilikaattivahvisteista 

lasikeramiaa käytetään niin etu- kuin taka-alueella sekä myös implanttikruunuissa ja laminaateissa. 

Kristallisaatiovaiheessa lasikeramiaan voi syntyä mikrorakenteen sisäisiä epähomogeenisiä alueita, 

jotka voivat aiheuttaa ongelmia rakenteen stabiilisuudelle. Vertailtaessa marginaalisen ja rakenteen 

sisäpinnan istuvuuden keskiarvoja ja keskipoikkeamaa tilanteeseen ennen ja jälkeen kristallisaation, 

huomattiin, että marginaalinen väli hampaan ja paikkamateriaalin välillä suureni ja rakenteen 

sisäpinnalla väli pieneni. CEREC-järjestelmällä tehtyjen litiumdisilikaattivahvisteisten 

lasikeraamisten kruunujen marginaalisen istuvuuden on raportoitu olevan kliinisesti hyväksyttävien 

rajojen sisällä (100-200 μm). Sementtipaksuuden määräksi määritettiin 100-285 μm 20 

litiumdisilikaattivahvisteista lasikeraamista kruunua koskevassa tutkimuksessa . 

Kristallisaatioprosessilla ei siis näytä olevan suurta vaikutusta litiumdisilikaattivahvisteisten 

lasikeraamisten kruunujen istuvuudelle. (Kim, ym. 2016) 

 

Kahden eri sukupolven jyrsimen, CEREC 3 (valmistusvuosi 2000) ja CEREC MC XL Premium 

Package (nykyisin CEREC MC XL Practice Lab), tekemien jyrsintöjen (n=8/per jyrsin) marginaalista 

istuvuutta tarkasteltaessa todettiin molempien saavuttavan kliinisesti hyväksyttävän marginaalisen 

istuvuuden, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu. (Roperto, ym. 2016) 

 

Ohjelmistoversioita vertailtaessa sen sijaan paikkojen laadussa huomattiin eroja. CEREC 3.8- ja 4.2-

ohjelmistoja vertailtaessa 4.2-ohjelmisto tarjosi paremman istuvuuden. Molempien ohjelmistojen 

tuottamat arvot olivat kuitenkin kliinisesti hyväksyttävien rajojen sisällä. Tutkimuksessa huomioitiin 

myös ns. spacer-parametrin (suunnitteluohjelman määrittämä väli sementtiä varten hampaan ja 

paikkojen välillä) vaikutus täytteen istuvuudelle. 4.2-ohjelmistossa spacer-parametrin arvot olivat 

tarkemmat, ja tutkimuksessa tarkastelluista 40 ja 80 μm arvoista 80 μm tarjosi toistettavammat 

tulokset ja artikkelin kirjoittajat suosittelivatkin 4.2-ohjelmistolla käytettävän 80 μm spacer-

parametrin arvoja. Marginaalisen istuvuuden kannalta kyseisillä muuttujilla ei kuitenkaan ilmennyt 

eroja. (SHIM, ym. 2015) 

Vertailtaessa 4- ja 5-akselisia jyrsintäkoneistoja, 5-akselin koneistojen todettiin saavan aikaan 

parempaa kokonaislaatua ja parantavan tuotteliaisuutta sekä tarkkuutta. Toisaalta toisessa 

tutkimuksessa akselien määrällä ei näyttänyt olevan niin suurta merkitystä, sillä lopulliseen laatuun 
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vaikuttivat enemmän hampaiston kuvantamisen, datan käsittelyn ja valmistusprosessin laatu. 

(Roperto, ym. 2016) 

 

5. SUUN ULKOPUOLISTEN TÄYTTEIDEN ONNISTUMINEN 

 

Laboratorio-olosuhteissa toteutetussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin e.max CAD 

(litiumdisilikaattivahvisteinen lasikeramia), Celtra Duo (zirkoniavahvisteinen 

litiumsilikaattikeramia), Lava Ultimate (resiinin nanokeramia) ja Enamic (polymeeri-infiltroitu 

keraaminen verkosto) materiaalien sidostumista, todettiin valmistajan ohjeiden mukaan toteutetun 

sidostamisen tuottavan parhaan sidostumislopputuloksen. Verrattaessa esikäsittelyvaihtoehtoja (1. ei 

käsittelyä, 2. silaani, 3. hiekkapuhallus, 4. hiekkapuhallus + silaani, 5. vetyfluorihappo, ja 6. 

vetyfluorihappo + silaani), parhaan lopputuloksen antoi vetyfluorihappoetsauskäsittely, pois lukien 

Lava Ultimate - materiaali, jolla hiekkapuhallus tuotti parhaan lopputuloksen. (Frankenberger, ym. 

2015) 

 

Kliiniset tutkimukset ja systemaattiset katsaukset osoittavat pieniä vuosittaisia epäonnistumisarvoja 

CAD/CAM-inlay-täytteille ja osakruunuille. Pitkällä aikavälillä kärsii mm. marginaalinen istuvuus, 

sidosaineen kuluessa. CEREC-järjestelmällä jyrsityt täytteet on todettu useissa seurantatutkimuksissa 

kliinisesti kestäviksi ratkaisuiksi. Hampaan jäykkyys kyetään palauttamaan 96% prosenttiin 

alkuperäisestä arvostaan käyttämällä sidostettavia keramioita. Keramioiden ominaisuudet 

muistuttavatkin läheisesti kiilteen ominaisuuksia. Hyvien kliinisten tulosten ja CEREC-järjestelmällä 

tuotettujen täytteiden kliinisen luotettavuuden eräänä osana pidetäänkin tällä teknologialla tuotettujen 

täytteiden kykyä palauttaa hampaan mekaaniset ominaisuudet lähelle luonnollista hampaan 

rakennetta. (Giordano. 2006) Materiaalien suhteen huolta on aiheuttanut kiilteen kuluminen, kun 

vastassa on keraaminen rakenne. Tähän ominaisuuteen vaikuttaa pitkälti keramian pinnan viimeistely 

ja mikrorakenne. Hampaan kiilteen kuluminen voidaan minimoida vastaamaan lähes kiille-kiille-

kulumista, jos keramian pinta kiillotetaan tai lasitetaan. Myös keramian mikrorakenne vaikuttaa 

kulumiseen, sillä mitä hienojakoisempaa rakenne on, sitä vähemmän se kuluttaa kiillettä. Useat 

tutkimukset ovat osoittaneet suun ulkopuolisissa täytteissä käytettävien materiaalien 

kulutusominaisuuksien vastaavan lähes kiille-kiille-kulumista.  (Giordano. 2006)  
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6. Tutkimus osuus 

6.1 Taustaa 

Oulun Opetushammashoitolassa valmistetaan CAD/CAM-valmisteisia suun ulkopuolisia täytteitä 

perinteisten kruunutusindikaatioiden lisäksi myös endokruunuiksi. CAD/CAM-järjestelmistä 

käytössä ovat CEREC AC ja Planscan. Materiaali vaihtoehtoina ovat e.max, Empress, Vita Enamic 

sekä Celtra Duo. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka yhteneväisiä 

Opetushammashoitolassa tehdyt CAD/CAM-preparoinnit olivat verrattaessa preparointiohjeisiin. 

6.2 Materiaali ja metodit 

Materiaalina tutkimuksessa käytettiin Oulun kaupungin opetushammashoitolassa tehtyjä 

litiumdisilikaattivahvisteisia lasikeramisia (IPS e.max®, Ivoclar Vivadent) inlay- ja onlay-täytteitä 

varten hiottuja kaviteetteja sekä tehtyjä täytteitä. Kaviteettien skannaukset tehtiin Cerec AC 

(Dentsply Sirona) -laitteistolla ja suunnittelu inLab SW 15.1 (Dentsply Sirona) laboratoriokäyttöön 

tarkoitetulla suunnitteluohjelmalla. 

  

Tutkimukseen valikoitiin satunnaisesti seitsemän (7) ensimmäiseen molaariin tehtyä kaviteettia ja 

täytettä. Osa kaviteeteista oli endokruunu-tyyppisiä ratkaisuja. Kaviteetit oli preparoitu ja suunniteltu 

opiskelijoiden toimesta opettajien ohjauksessa.  

 

Tutkimuksen kaviteettien ja täytteiden mittaukset suoritettiin InLab SW 15.1 -ohjelmistossa olevilla 

mittaustyökaluilla (engl. cursor details ja distance) millimetreissä. Jos arvoja ei kyetty selkeästi 

määrittämään, mittaus jätettiin tekemättä (x merkintä). Kaviteeteista määritettiin minimi- ja 

maksimiarvot mittaamalla bukkaalisen, linguaalisen/palatinaalisen ja approksimaalivälien seinämien 

korkeus oraali- sekä isthmusksen puolelta. Lisäksi seinämien paksuudet mitattiin. Isthmuksen laajuus 

mitattiin bukko-linguaali/palatinaali sekä mesiaali-distaali suunnassa. Isthmuksen muodon avulla 

määritettiin kaviteetin ja tulevan paikan muoto (MOD, inlay, onlay). Suunnitellun paikan 

okklusaalipinnan paksuuksien minimi- ja maksimiarvot määriteltiin, fisuuroiden pohjista sekä 

kuspeista. Myös ohjelmiston antamia minimal thickness arvoja mitattiin. Mittauksessa absoluuttisten 

arvojen määrittäminen ei ollut mahdollista, mittausten tapahtuen käsipelillä, etsien suurimpia ja 

pienimpiä arvoja. 

6.3 Tulokset 
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Bukkaalisen seinämän paksuus oli keskimäärin 2,2 mm, paksuus vaihteli 0-8 mm (Taulukko 1). 

Oraaliseinämän (palatinaali-/linguaaliseinämän) paksuus oli keskimäärin 1,2 mm, paksuus vaihteli 

0-3,6 mm. Mesiaalisen approksimaalivälin paksuus oli keskimäärin 0,7 mm, paksuus vaihteli 0-3,6 

mm. Distaalisen approksimaalivälin paksuus oli keskimäärin 1,8 mm, paksuus vaihteli 0-2,6 mm.  

 

Bukkaalisen seinämän korkeus oli keskimäärin 2,2 mm, korkeus vaihteli 0-5,2 mm. Oraaliseinämän 

(palatinaali-/linguaaliseinämän) korkeus oli keskimäärin 2,7 mm, korkeus vaihteli 0-8 mm. 

Mesiaalisen approksimaalivälin korkeus oli keskimäärin 1,2 mm, korkeus vaihteli 0-4,8 mm. 

Distaalisen approksimaalivälin korkeus oli keskimäärin 0,3 mm, korkeus vaihteli 0-1,8 mm. 

Paikan okklusaalinen paksuus oli keskimäärin 4,0 mm, paksuus vaihteli 0,9-8 mm. 
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Taulukko 1. Kaviteetin mitat bukkalisen seinämän, oraalisen (palatinaalisen/linguaalisen) seinämän, 

mesiaalisen ja distaalisen approksimaalivälin sekä isthmuksen kohdalla. Täytteen paksuus mitattiin 

okklusaalisesti. 

  Täyte 1 Täyte 2 Täyte 3 Täyte 4 Täyte 5 Täyte 6 Täyte 7 keskiarvo 

          
Bukkaalinen 

seinämä         

 

Oraalisesti 

(mm)         

 minimi 1.3 0.9 x x 1.1 2.2 0.6 0.9 

 maximi 3 2.6 3.4 x 4.8 4.8 1.9 2.9 

 Isthmus         

 min  1.7 4.6 2.1 1.5 2.2 1.1 2.2 2.2 

 max 2.4 5.2 2.9 1.8 2.9 1.9 2.5 2.8 

 Paksuus         

 min 0.5 x x 1.2 x 6.3 x 1.1 

 max 2.4 3.1 3.6 1.5 2.5 8 2.2 3.3 

Pal/Ling seinämä         

 

Oraalisesti 

(mm)         

 min 0.7 x 1.3 x x 6.3 x 1.2 

 max 1 1.25 2.9 0.9 3.4 8 3.5 3.0 

 Isthmus         

 min 2.3 3 3.1 4.1 1.5 2 x 2.3 

 max 3 5 3.6 4.8 2.8 6.4 5 4.4 

 Paksuus         

 min 0.8 x x x 2.4 x x 0.5 

 max 1.5 0.85 1 1.2 3.1 3.6 1.4 1.8 

Mes appr. Väli         

 Approksi         

 min x x x x x 2.2 1.1 0.5 

 max x x x x x 3.4 1.6 0.7 

 Isthmus         

 min x 3.3 x 2.4 x 2.6 1.1 1.3 

 max x 3.7 x 4.3 x 2.8 4.8 2.2 

 Paksuus         

 min x x x 1 x x 1.2 0.7 

 max x x x 1.1 x 2 3.6 0.6 

Dist appr. Väli         

 Approksi         

 min x x x x x x x 0 

 max x x x x x x x 0 

 Isthmus         

 min x x x x 1.6 x x 0.2 

 max x x x x 1.8 x x 0.3 

 Paksuus         
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 min x x x 0.9 2.6 x x 0.5 

 max x x x 1.6 2.7 x x 0.6 

Isthm

us          

 

Buk-

Pal/Ling 4.6 4.5 3.5 4 2.5 3.6 2.7 3.6 

 Mes-Dist 10 7 6.5 4.3 5.6 8.2 4 6.5 

 Muoto mod mod mod onlay onlay inlay onlay  
Paikan 

okklusaalinen 

paksuus         

 Kuspi         

 min 0.85 5.6 2 2.4 1.8 1.1 2.5 2.3 

 max 6.7 9 6 7.2 2.6 6.4 8 6.6 

 Fissuura         

 min 2.7 5 0.9 1.6 1.1 1.6 1.6 2.1 

 max 5 6.7 3.5 5.4 3.2 5.3 6 5.0 

 

Minimal 

thickness         

 min 0.25 0.5 0.9 0.9 0.03 0.3 x 0.4 

 max 1.1 1.3 0.9 1.2 0.2 1.8 x 0.9 
 

 

6.4 Pohdintaa 

6.4.1 Mittauksellisia: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka yhteneväisiä Opetushammashoitolassa tehdyt 

CAD/CAM-preparoinnit olivat verrattaessa preparointiohjeisiin. Mittauksellisesti haastetta toi se, 

että ohjelmisto mittaa etäisyyden linnuntietä. Pyöreissä preparoinneissa oli vaikeaa arvioida, missä 

loppuu kaviteetin seinämä ja missä alkaa pohja tai missä loppuu kaviteetin bukkaalinen seinämä ja 

missä alkaa approksimaaliväli. Inlay-täytteiden seinämien paksuuksien mittaus tehtiin 

”hiontarajoilta”, mikä poikkesi onlay-tyyppisten täytteiden kaviteeteista. 

 

Seinämät olivat usein pyöreän muotoisia, jolloin minimimitat korkeudelle saattoivat olla 0 mm 

seinämän jatkuessa approksimaaliväliin ienrajalle. Ikenen alta (”ientaskusta”) paksuuksia ei voi 

mitata, jolloin seinämän paksuimman kohdan määrittäminen ei ollut mahdollista, mutta ei toisaalta 

tarpeellistakaan.  Approksimaalipintojen paksuuksien ja korkeuksien mittaamista rajoittivat viereiset 

hampaat. 

  

6.4.2 Tuloksista: 
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Linguaalisten/palatinaalisten seinämien paksuuden arvot olivat suurempia bukkaalisiin seinämiin 

verrattuna, voiko tähän vaikuttaa endokruunujen suurehko osuus (perusavaus kohdennetaan 

okklusaalipinnalla bukkaalisesti, jolloin bukkaalinen seinämä jää ohuemmaksi kuin palatinaali-

/linguaaliseinämä)? 

Keskimäärin paikkojen okklusaalisen (kuspi ja fissuura) paksuuden arvot olivat riittäviä materiaalien 

vaatiman paksuuden osalta. Osissa kaviteeteista oli alle 1 mm paksuisia rakenteita kruunun istuvan 

osan puolella, joita CEREC-järjestelmän poranterät eivät pystyneet preparoimaan. 

Ohjelmiston ilmoittaman minimal thickness toiminnon avulla mitattujen paksuuksien osalta löytyi 

vajaavaisuuksia 6/7 suunnitellusta paikasta. Useat alueet sijaitsivat marginaalisilla alueille ja 

pienempi osa okklusaalisilla pinnoilla. Marginaalisten alueiden osalta vajaa paksuus johtui 

todennäköisesti hiontarajalla olevista epätasaisuuksista? 
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6.5 Kuvat kaviteeteista 

 

Kuvio 6. Kaviteetin numero yksi seinämien korkeudet ja paksuudet olivat otannan suhteen 

keskimääräistä tasoa. Isthmus avauksen laajuus oli suurin mitatuista kaviteeteista. Paikan paksuus oli 

osittain vähäinen, mutta suurimmaksi osakseen riittävää. 
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Kuvio 7. Kaviteetin numero kaksi bukkaalisen seinämän mitat olivat keskiverto luokkaa. 

Linguaalinen seinämä taas hyvin niukka, niin korkeudeltaan kuin paksuudeltakin. Paikan paksuus oli 

okklusaalipinnalta riittävä kauttaaltaan. 

 

Kuvio 8. Kaviteetin numero kolme preparointi oli varsin laakea, ilman suuria korkeusvaihteluita. 

Okklusaalinen paksuus oli pääosin riittävää. 
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Kuvio 9. Kaviteetti numero neljässä bukkaalista seinämää ei preparoinnissa ollut. Paikan 

okklusaalinen paksuus oli riittävää kauttaaltaan 

 

Kuvio 10. Kaviteetti numero viidessä jäljellä olevien seinämien paksuudet olivat runsaat. Paikan 

okklusaalinen paksuus oli riittävää kauttaaltaan. 
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Kuvio 11. Kaviteettiin numero kuusi oli tehty otannan ainoa inlay-täyte. Jäljellä olevat seinämät 

olivat paksut. Paikan okklusaalinen paksuus oli hyvä. 

 

Kuvio 12. Kaviteetissa numero seitsemän paikan okklusaalinen paksuus oli kauttaaltaan riittävää. 
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