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Rikkoutumisaste nykyisellä Memotainilla® on vain 1 %, mikä on selkeästi 

alempi kuin 10 % keskiarvo perinteisillä retentiolangoilla. Tästä 

huolimatta sekin voi rikkoutua. Vain harvoin vika on muotoilussa tai 

materiaalissa. Paljon useammin rikkoutumisen aiheuttaa virheellinen 

käyttö. Tässä ohjeessa kerrotaan, mitkä virheet useimmiten johtavat 

retentiolangan rikkoutumiseen ja miten ne voidaan välttää.

MEMOTAIN®_ KESTÄVÄMPI KUIN 
PERINTEISET RETENTIOLANGAT.

YLEISIMMÄT SYYT RETENTIOLANKOJEN RIKKOUTUMISEEN **

Aktiivisia osia

Kontraindikaatioita

Virheellisiä jäljennöksiä

Kiinnitysvirheitä 

Suunnitteluvirheitä

Materiaalivirheitä

80 %  
KÄSITTELYVIRHEITÄ



Jäljennöksen laatu ratkaisee sen, kuinka hyvin retentiolanka istuu. 

Varmista että jäljennös on otettu huolellisesti. Erityisesti yläleuan 

jäljennöksissä voi helposti saada aikaan vääntymistä, minkä 

seurauksena retentiolanka ei mukaile hampaiden muotoa. 

VIRHE 1: 

VIRHEELLISESTI 
OTETTU JÄLJENNÖS



Näin tunnistat jäljennösvirheen:

Jos retentiolankaa asettaessasi huomaat, että se istuu tiukasti mallilla 

mutta ei ankkurihampaalla potilaan suussa, jäljennöksessä on virhe. 

Lähetä uusi jäljennös ja käytä sillä välin retentiokiskoa tai -kalvoa. 

Vinkkimme:

Skannaa potilaasi hampaat digitaalisesti. Näin vältät jäljennösvirheet 

kokonaan.  



Alan kirjallisuudessa suositellaan antamaan viimeisen kaaren olla 

paikallaan 3–4 kuukautta ennen sen irrottamista. Jos se irrotetaan 

aikaisemmin, hampaisiin vaikuttavat vielä liian monet voimat, mikä voi 

aiheuttaa retentiolangan rikkoutumisen. Myös aktiiviset osat, kuten 

voimaketju, tai aktiiviset langat jäljennöksen oton tai skannauksen 

aikana lisäävät rikkoutumisvaaraa.

VIRHE 2: 

AKTIIVISET OSAT ENNEN 
JÄLJENNÖKSEN OTTOA 
TAI SKANNAUSTA



Näin vältät aktiivisten osien aiheuttamat rikkoutumiset:

Varmista, että viimeisin kaari on ollut potilaan hampaissa vähintään 

3 kuukauden ajan. Vältä lisäksi jäljennösten ottoa tai skannausta ak-

tiivisten osien (esim. voimaketjun) kanssa. 

Vinkkimme:

MEMOTAINin® lisäksi suosittelemme tilaamaan CA®-retentiokiskon, jotta 

hampaiden stabilointi on optimaalista.



Kiinnitysvirheet ovat yleinen syy retentiolankojen rikkoutumisiin. 

Retentiolangan irtoaminen aiheuttaa valtavia vipuvoimia, jotka voivat 

aiheuttaa rikkoutumisen. Varmista siksi aina, että kiinnityskohdat on 

valmisteltu hyvin ja että retentiolanka on kiinnitetty huolellisesti.

VIRHE 3: 

KIINNITYSVIRHEITÄ



Näin vältät kiinnitysvirheet:

Olemme laatineet kattavan kiinnitysohjeen helpottamaan MEMOTAINin® 

kiinnittämistä. Noudata siinä annettuja ohjeita.

Vinkkimme:

Hiekkapuhaltamalla hampaiden pinnat parannat retentiolangan 

kiinnittymistä.



Kaikki tilanteet eivät tarjoa optimaalisia edellytyksiä retentiolle. Tämä 

koskee erityisesti potilaita, joiden hoito ei ole vielä valmis. Niin kauan 

kuin potilaalla on syväpurenta tai muu virheasento, retentiolangan 

pysymistä ei voida taata.

VIRHE 4: 

KONTRAINDIKAATIOT



Seuraavilla indikaatioilla ei suositella retentiolangan käyttöä:

Yläleuan syväpurenta, puutteellinen horisontaalinen ylipurenta, 

kontaktit etuhampaiden kohdalla ja avopurenta eivät mahdollista 

retention onnistumista. 

Vinkkimme:

MEMOTAINia® voidaan käyttää optimaalisesti, kun gingivan ja 

vastakkaisen leuan väli on vähintään 2–3 mm.
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