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LM-ProPowerin ultraäänilaitteen 
käsikappaleeseen saa kiinnitet-
tyä useita erilaisia, erityisesti 

subgingivaaliseen parodontaaliseen 
työskentelyyn tarkoitettuja kapeita ja 
siroja instrumenttikärkiä. Kapeiden ja 
sirojen kärkien ulottuvuus ikenen alais-
illa hammaspinnoilla on parempi kuin 
käsi-instrumenttien ulottuvuus (Drisco 
ym. 2000).
Barendregt työtovereineen (2008) 
raportoi tutkimuksessaan ultraääni-
laitteen subgingivaaliseen käyttöön 
tarkoitettujen kärkien tunkeutuvan 
parodontiittipotilaiden ientaskussa 
syvemmälle kuin käsi-instrumentti tai 
vakioidulla voimalla käytetty ientasku-
mittari. Tekijät totesivat kuitenkin, että 
tällä ei ole suurta merkitystä kliinisen 
lopputuloksen kannalta. Käsi-instru-
menttia käytettäessä ei tosin riitä, että 
instrumentin kärjen saa ulotettua halut-
tuun kohtaan hampaan pinnalla, vaan 
instrumentti on sen lisäksi aktivoitava 
sitä liikuttamalla. Etenkin kapeilla ham-
maspinnoilla ja monijuuristen ham-
paiden juurten haarautumiskohdissa 
ultraäänilaitteen käyttö täydentää hyvin 
käsi-instrumentteja.

LM-ProPowerin nestesäiliön tilavuus 
riittää hyvin yhden potilaan hampais-
ton käsittelyyn. Nesteenä voi käyttää 
vesijohtoveden sijaan tarvittaessa es-
imerkiksi antiseptejä kuten kloorihek-
sidiiniä tai polyvidonijodidia (huomioi 
potilaan mahdollinen jodiallergia!). 
Laitteeseen voi tarvittaessa liittää myös 
LM-ProPower SteriKit steriilivesijärjest-
elmän. 

Jauhepuhdistin paronhoidossa
Parodontaalihoidossa biofilmin hajot-
tamiseen tai mekaaniseen poistam-
iseen hampaiden pinnoilta voidaan 
käyttää myös jauhepuhdistimia. 
Jauhepuhdistimissa käytetään pieniä 
hiukkasia, yleisimmin joko natri-
umbikarbonaattia (soodaa) tai glysiiniä, 
jotka paineilman avulla veden seassa 
puhallettuna puhdistavat tehokkaasti 
hampaiden ja kiinteiden hammaspro-
teesien pinnat. 

Jauhepuhdistimet voivat aiheuttaa 
pehmytkudoksissa ja hampaan juuren 
pinnalla huomattavia vauriota, jos 
ei noudateta riittävää varovaisuutta 
(Jost-Brinkmann 1998). Jauhepuhalti-
men suihkun kuluttava vaikutus riippuu 
veden ja jauheen suhteesta, suuttimen 
ja hampaan välisestä etäisyydestä 
sekä instrumentointiin pinta-alaa kohti 
käytetystä ajasta. Raportoiduissa tut-
kimuksissa on käytetty vakioitua pis-
temäistä kohtisuoraan hampaan pin-
taa vasten kohdistettua jauhesuihkua 
ja 20 s käsittelyaikaa. Näin menetellen 
voidaan saada aikaan jopa 160 µm sy-
vyisiä vaurioita paljastuneeseen juuren 
pinnan dentiiniin. Potilastyöskentelyssä 
jauhepuhdistimen suuttimesta tuleva 
suihku on pidettävä jatkuvassa liik-
keessä hampaiden pinnoilla eikä sitä 
tule suunnata suoraan pehmytkudok-
sia kohti. Viiden sekunnin käsittelyaika 
hammaspintaa kohti on osoittautunut 
parodontaalisessa hoidon ylläpito-
hoidossa riittäväksi dispersoimaan ja 
poistamaan suurimman osan subgin-

givaalisesta biofilmistä (Flemmig ym. 
2007). 

Käytettäessä jauhepuhallinta on 
suositeltavaa suojata poskien limaka-
lvot ja korvasylkirauhasten avautu-
mistiehyet esimerkiksi parotislevyin. 
Potilaat kokevat myös huulten suojaksi 
levitetyn ohuen vaseliinikerroksen miel-
lyttävänä, koska näin huulet eivät kuivu 
käsittelyn aikana. Marginaalisen ikenen 
puuduttaminen pintapuudukkeella 
tekee käsittelystä potilaalle edelleen 
helpomman. On myös hyvä pitää 
sormea tai suupeiliä puhdistettavan 
hampaan takana estämässä jauhesui-
hkun suora osuminen hampaiden 
väleistä takana olevaan kielen, huulen, 
posken tai suulaen limakalvolle. Suun 
pohjan, pehmeän suulaen ja nielun 
ärsyttämistä jauhepuhaltimen suihkulla 
tulee erityisesti välttää. Tehoimun 
kohdistaminen lähelle käsiteltävää 
hammasta ehkäisee tehokkaasti ei-
toivottuja vaikutuksia.
LM-ProPowerin jauhepuhdistimen 
suuttimesta tuleva suihku on huomat-
tavan supistettu ja kapeampi kuin 
muissa laitteissa. Se on helppo koh-
distaa ja rajata halutulle alueelle, jolloin 
pehmytkudosten vahingoittuminen 
samoin kuin jauhepölyn ajautuminen 
suun ulkopuolelle on vähäisempää. 
LM-ProPowerin käsikappaleissa 
oleva LED-valo parantaa näkyvyyttä 
työskentelyalueella ja helpottaa 
työskentelyä.

Glysiiniä sisältävän puhdistusjauheen 

Ultraäänellä ulottuvuutta 
Supra- ja subgingivaalisen biofilmin mekaaninen hajottaminen ja 
poistaminen on keskeinen osa anti-infektiivistä parodontaalista pe-
rushoitoa samoin kuin parodontaalihoidon tulosten ylläpitoa. Ham-
paiden pintojen puhdistukseen on käytettävissä hyvin monia erilaisia 
käsi-instrumentteja sekä ultraääni- tai äänitaajuista värähtelyä instru-
menttikärkeen tuottavia laitteita. Tutkimusten mukaan äänitaajuudella 
värähtelevien laitteiden ja ultraäänitaajuudella värähtelevien laitteiden 
avulla saatavat kliiniset tulokset eivät eroa merkittävästi toisistaan 
eivätkä käsi-instrumenteilla saatavista kliinisistä tuloksista (Drisco ym. 
2000). Välineitä valitessa on kuitenkin hyvä tietää, että ultraäänitaa-
juudella värähtelevät laitteet aiheuttavat vähemmän vahinkoa ham-
maskudokselle kuin äänitaajuudella värähtelevät laitteet (Drisco ym. 
2000). 



partikkelit ovat muodoltaan pyöreitä 
ja sen käytön on osoitettu aiheutta-
van vähemmän vaurioita hammas- ja 
ienkudokselle kuin särmikkäämpiä 
natriumbikarbonaattikiteitä sisältävän 
jauheen. (Petersilka ym. 2003a, 
2003b). Eniten vauriota hampaita 
ympäröiville pehmytkudokselle aiheutui 
käsi-instrumenttien käytöstä. Aivan 
äskettäin julkaistussa tutkimuksessa 
osoitettiin, että käsi-instrumentein tai 
jauhepuhaltimella - joko natriumbikar-
bonaatti- tai glysiinipartikkeleita käyt-
täen - syntyneet ikenien pehmytku-
dosvauriot paranivat viikon kuluessa; 
kahden viikon kuluttua ei histologi-
sissa pehmytkudosnäytteissä ollut 
nähtävissä enää minkäänlaista merkkiä 
kudosvauriosta (Petersilka ym. 2008). 

LM-ProPower -laitteella parodon-
taalinen ylläpitohoito voidaan tehdä 
tehokkaasti ja potilaiden kertoman 
perusteella jopa suhteellisen miellyt-
tävällä tavalla. Paitsi parodontaaliseen 
ylläpitohoitoon, laite soveltuu myös 
käytettäväksi parodontaalisen anti-
infektiivisen perushoidon yhteydessä. 
Jauhepuhdistimella saadaan pehmeät 
bakteeripeitteet poistettua hampaiden 
pinnoilta tehokkaasti. Potilaat tuntuvat 
arvostavan sitä, että hampaat tuntuvat 
käsittelyn jälkeen puhtailta ja liukkai-
lta, mikä edistää hoitomyöntyvyyttä 
ja parantaa potilaiden omaa osuutta 
parodontaalihoidossa. 

Muita käyttökohteita
Varsinaisen parodontaalihoidon lisäksi 
LM-ProPower – laitteella on muitakin 
syyhygieniaan liittyviä käyttökoht-
eita. Ennen suussa tehtäviä kirurgisia 
toimenpiteitä on eduksi vähentää suun 
bakteeriston haavan paranemiselle 
aiheuttamaa taakkaa. Puhdistamalla 
hampaisto jauhepuhdistimen avulla 
voidaan tältä osin luoda leikkaushaa-
van paranemiselle mahdollisimman 
hyvät edellytykset.

Implanttien jatkeosien puhdistuksessa 
LM-ProPowerin jauhepuhdistin on 
oiva apuväline. Puhdistuksen tehoa 
voi säätää muuttamalla suuttimen 
etäisyyttä puhdistettavalta pinnalta niin 

ettei jatkeosille tai niihin kiinnitetyille 
proteeseille aiheudu tarpeetonta vahi-
nkoa. 

Monipuolista  käyttömukavuutta
Ultraäänilaitteen säädöt on tehty 
helpoksi esiasetusten avulla. Käyttäjä 
valitsee – hyvin kattavasta valikoimasta 
– tarkoitukseensa parhaiten sopivan 
instrumenttikärjen, ja sen jälkeen 
yhtä nappia painamalla valitsemansa 
kärjen mukaiset asetukset. Laitteen 
tehoa voi säätää työskentelyn aikana 
jalkavastuksella pelkän vesihuuhtelun 
ja valittujen perusasetusten mukaisen 
maksimitehon välillä. Jalkavastuksen 
käyttö vaatii jonkin verran totuttelua ja 
harjoittelua. 
Ultraäänilaitteen jäähdytysveden 
määrä on säädettävissä käsikap-
paleessa olevalla säätöpyörällä. 
Säätöpyörä sijaitsee käsikappaleessa 
siten, että sen asennon tahaton muut-
taminen työskenneltäessä on mah-
dollista, jollei asiaan kiinnitä erikseen 
huomiota. 

LM-ProPowerin tapainen erillislaite on 
tarpeen tullen helposti ja joustavasti 
siirrettävissä hoitohuoneesta toiseen. 
On kuitenkin on huomattava, että lait-
teen jauhepuhaltimen käyttö edellyttää 
paineilmaliitäntää.

Kaikki hienomekaaniset laitteet 
edellyttävät säännöllistä päivittäistä 
huoltoa toimiakseen moitteettomasti. 
LM-ProPower ultraäänilaitteen ja 
jauhepuhaltimen päivittäinen huolto on 
helppoa ja yksinkertaista. Laitteessa 
on automaattinen puhdistustoiminto. 
Jauhepuhdistimen potilaskohtainen 
huoltotoiminto on helppokäyttöinen. 
Jokaisen potilaan hoitokerran jälkeen 
puhalletaan laitteessa olevaa toimintoa 
käyttämällä ilmaa kanavien läpi, mikä 
ehkäisee tukkeumien muodostumista.

LM-ProPower – laitteessa on yhdistet-
tynä ultraäänilaite ja jauhepuhdistin 
samoihin kuoriin. Kokonaisuus palve-
lee oikein hyvin hammaslääkärin ja su-
uhygienistin vastaanotolla parodontaa-
lihoitoa tehtäessä, oli kysymyksessä 
sitten hoitamaton tai jo hoidettu paro-

dontiittipotilas. Ehkäisevässä hoidossa 
ja implanttien ylläpitohoidossa jauhep-
uhdistin tuo uuden ulottuvuuden 
hampaiden puhdistusmenetelmää 
valitessa. Laitteiston mahdollisesti syn-
nyttämät kontaminoituneet aerosolit ja 
jauhepöly rajoittavat käyttöä infektio-
vaarallisiksi luokitelluilla potilailla. 

Artikkelin kirjoittaja Kimmo 
Suomalainen on ham-
maslääketieteen tohtori, 
kliinisen hammashoidon 
erikoishammaslääkäri ja paro-
dontologian dosentti.  Hän 
toimii hammaslääketieteen 
koulutuksen koordinaattorina 
Helsingin yliopiston lääketiet-
eellisen koulutuksen tuki- ja 
kehittämisyksikössä ja erikoi-
shammaslääkärinä Helsingin 
terveyskeskuksen yliopistoham-
masklinikassa ja ammattikorkea-
koulu Metropolian suunhoidon 
opetusklinikassa.
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