
HYVÄT YRITYKSET                                                        ilmoitus

Oikomishoidon tuotteisiin keskitty-
nyt, tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan 
viettävä turkulainen Ortomat Her-
pola Oy tunnetaan yrityksenä, joka 
tuo Suomeen aina alansa viimeisin-
tä teknologiaa. 

Viime aikoina varsinkin 3D-lait-
teet ja tuotteet ovat mullistaneet oiko-
mishoidon menetelmiä nopeuttaen ja 
tehostaen niitä. 

Ortomat Herpolalle 3D-teknologia 
on tuonut selkeästi uuden osa-alueen, 
johon yrityksessä ovat erikoistuneet eri-
tyisesti myyntipäällikkö Ari Tulonen ja 
hammastarvikemyyjä Tuomas Valli. 

- Digitaalisen ortodontian tuotteet 
ovat meillä selkeästi kasvussa ole-
va tuoteryhmä, joka on sekä lisännyt 
myyntiä että osittain korvannut mui-
ta tuoteryhmiä - silti perinteisetkin oi-
komistuotteet pysyvät edelleen vahvas-
ti mukana tuotevalikoimassa, toimitus-
johtaja Jussi Herpola sanoo. 

Yrityksen valikoimista löytyy yli 6000 
tuotenimikettä. Tuoteryhmiä ovat me-
talliset lankamateriaalit ja kiinnikkeet, 
monenlaiset muovimateriaalit sekä 
instrumentit.

- Palvelemme asiakkaitamme myös 
pienillä toimituserillä ja teemme pie-
nempiä räätälöityjä potilassarjoja. Yk-
kösprioriteettinamme on aina ollut 
osaava ja henkilökohtainen asiakaspal-
velu, Herpola muistuttaa. 

3D-tuotteiden ja -tarvikkeiden kaut-
ta yritys on kuitenkin laajentanut tar-
jontaansa hammashoitoloiden ja ham-
maslääkäriasemien ohella enemmän 
myös hammaslaboratorioihin.

Tuotteet alan parhaimmistoa
Digitekniikan hyödyntämisen mukana 
osa perinteisestä käsityöstä ja työvai-
heista jää pois oikomishoidossakin - ja 
samalla hukkamateriaalin osuus vähe-
nee, kun vaikkapa kipsimalleja ei tarvita. 

- Periaatteessa valmis koje voidaan 
vain tulostaa ja se tarvitsee ainoastaan 
pientä viimeistelyä käsityönä, toteaa 
Tuomas Valli. 

Työprosessien tehostamisen lisäk-
si etuna ovat myös digitaalisten mene-
telmien nopeus ja varsinkin niillä saa-
vutettava tarkkuus, millä on hammas-
huollossa erityisen suuri merkitys.  

- Digitaalisuus tulee muuttamaan 

tätä alaa voimakkaasti ja hyvin koko-
naisvaltaisesti. Se tuo hammashuol-
toon ja oikomiseen enemmän mah-
dollisuuksia, sanoo Ortomat Herpolan 
myyntipäällikkö Ari Tulonen. 

Prosessin lähtökohtana on 
tietysti kuvantaminen. 
- 3D-suuskannerilla hampaistosta 
tuotetaan digitaalinen malli. Tiedos-
toa käyttäen voidaan sitten suunnitel-
la hammashuollon eri osa-alueiden ko-

jeita tai ohjaimia, Jussi Herpola kertoo. 
Kun oikomiskojeet tuotetaan 

3D-teknologiaa käyttäen, tarvitaan 
tarkkojen erikoistulostuslaitteiden lisäk-
si myös erilaisia tulostusmateriaaleja ja 
monenlaisia jälkiprosessoinnissa käy-
tettäviä laitteita kuten pesureita ja va-
lokovetuslaitteita. 

Ortomat Herpolan tuotevalikoimaan 
kuuluvat muun muassa australialaiset 
Asigan tulostimet ja laitteistot, jotka 
ovat markkinoiden tämän hetken edis-
tyneintä tekniikkaa. Yritys tekee laajaa 
yhteistyötä Scheu-Dentalin kanssa, jo-
ka toimittaa myös tulostuksessa tarvit-
tavat resiinimuovinesteet sekä erilaiset 
jälkikäsittelylaitteet.

- Alamme on hyvin säänneltyä. Esi-
merkiksi jälkiprosessointilaitteiden mer-
kitys on tärkeä potilasturvallisuuden 
kannalta, korostaa Ari Tulonen.  

Digitaalisten menetelmien myötä oi-
komistuotteet voivat olla potilaan kan-
nalta myös mukavampia. Kalvo-oikomi-
sen suosio onkin kasvanut 3D:n yleis-
tyessä. 

Tuotetukea ja koulutusta 
Uuden 3D-teknologian käytön laajen-
tuessa kokonaisvaltaisesti koko ham-
mashuollon alalle hammaslääkäreiltä ja 
-teknikoilta edellytetään perehtymistä 

aivan uusiin menetelmiin ja laitteisiin. 
Siinä taas asiantunteva myyjä voi olla 
korvaamaton apu. 

- On tärkeää, että me annamme asi-
akkaillemme laadukasta tietoa. Otamme 
selvää ja kasvatamme omaa tietoamme 
materiaalien ja niiden ominaisuuksien 
osalta. Meillä Ari ja Tuomas ovat olleet 
hyvin aktiivisia ja innostuneita kehittä-
mään ammattitaitoaan - vaikka pienes-
sä yrityksessä toki kaikki tekevät vähän 
kaikkea, Jussi Herpola kiittää.

- Pyrimme myös tekemään viestin-
tää asiakkaillemme mahdollisimman 
monipuolisesti. Ohjelmistotuki on mei-

dän vahvuutemme, ja tekninen tuki 
kuuluu aina kauppaan, samoin ilmaiset 
päivitykset. Asiakkaidemme käytössä 
on myös tietopankki, ja verkon kautta 
välitetään muun muassa tuote-esitte-
lyjä ja valmistajilta tulevia webinaareja.

Etäkoulutusta järjestetään pienem-
mille ryhmille, mutta vuoden 2020 ai-
kana yritys on järjestänyt yhteistyös-
sä Turun AMK:n ja Hammaslaboratorio 
Viphampaan kanssa myös kolme oiko-
misen hammasteknistä työkurssia. Vii-
meinen, renkaisiin juotettavia kojeita 
käsittelevä kurssi, järjestetään 18.9. 
Turun AMK:n tiloissa. 

3D tuo oikomishoitoon tehoa ja tarkkuutta
Asiakkaalla on tarve. Me annamme vaihtoehtoja ja tukea, Tuomas Valli ja Jussi Herpola lupaavat. 

Intraoraaliskannauksen etuja ovat muun muassa nopeus ja helppokäyttöi-
syys.  

3D on alalla vallankumous. Pitää olla mukana, tai muuten on ulkona, toteaa Ari 
Tulonen. 

Kalvo-oikomisella voidaan tehdä 
hampaiden siirtoja ilman rautoja. 
Oikomiskalvot valmistuvat prässi-
koneessa, 3D-tulostetun hampais-
ton päälle.  
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