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1. TAUSTATIETOA PARODONTOLOGISESTA STATUKSESTA
Parodontologinen status on osa WinHIT-järjestelmän kokonaisstatusta. Se on oma
käyttöliittymänsä ikenen havaintojen kirjaamiseen.

1.1. Parodontologisen ja kariologisen statuksen toiminta yhdessä
Parodontologisen statuksen ja kariologisen statuksen tietosisältö on yhteinen, eli kumpaankin
statukseen kirjattu tieto näkyy myös toisessa statuksessa. Statuksia voi kirjata samaan aikaan.

1.2. Parodontologisen statuksen hampaisto
Status näyttää hampaiston bukkaaliselta sekä palatinaaliselta/linguaaliselta puolelta.
Bukkaalinen puoli näyttää hampaan pinnat 1, 2, 3, 4 ja palatinaalinen/linguaalinen näyttää
hampaan pinnat 1, 2, 4 ja 5.

1.2.1. Hampaan tila
Parodontologiselta statukselta ei voi kirjata hampaan tila -havaintoja. Status näyttää kuitenkin
seuraavat hampaan tila -tiedot:





Maitohampaiston
Poistetut hampaat
Jäännösjuuren sekä sille merkityn hammaskruunun
Implantin sekä sille merkityn implanttikruunun
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1.2.2. Parodontologisen hoidon kiskotukset
Kariologisella statuksella lisätty kiskotus näkyy parodontologisella statuksella palatinaalisella ja
linguaalisella puolella hampaiden päälle piirtyvänä sinisenä viivana.

1.3. Parodontologinen status ja kertomus auki samaan aikaan
Parodontologinen status voi olla auki kertomuksen kanssa samaan aikaan. Kertomuksen voi
raahata parodontologisen statuksen vierelle kirjauksen ajaksi.
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2. PARODONTOLOGISEN STATUKSEN TOIMINNOT
Avataan nykytilastatus. Status-näytöstä painetaan Parodontologia-painiketta, jonka jälkeen
Parodontologinen status avautuu näytön oikeaan reunaan. Parodontologinen status -ikkunaa
voidaan siirtää näytöllä.

Parodontologisen statuksen toimintopainikkeita voidaan käsitellä hiirellä tai kosketusnäytöllä.
Näppäimistöllä voidaan käsitellä ainoastaan ienvetäymän ja ientaskun arvoja ja lisätä näiden
arvojen kirjauksen yhteydessä mittauspisteiden verenvuoto -merkintä.

2.1. Parodontologisen statuksen näytön koon muuttaminen
Parodontologinen statuksen näyttöä voidaan pienentää ja suurentaa statusikkunan oikeasta ja
vasemmasta reunasta.

Lisäksi parodontologisen statuksen näytön koko voidaan muuttaa oikeassa yläreunassa
olevasta ruutu-kuvakkeesta.
Pienen näytön suurentaminen:

Suuren näytön pienentäminen:

2.2. Toimintopainikkeet
Parodontologisen statuksen näytössä on oikeassa laidassa toimintopainikkeita.
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2.2.1. Arvot ja Asteikko -valintaruudut
Arvot-valintaruutu piilottaa mittauspisteiden arvot ja Asteikko-valintaruutu piilottaa
mittauspisteiden millimetri-asteikon.

2.2.2. Karies merkinnät
Karies merkinnät -valintaruutu näyttää kariologiselle statukselle tehdyt
karies-merkinnät myös parodontologisen statuksen näkymässä.

2.2.3. Ikonit
Ikonit-valintaruutu näyttää statusmerkinnät ikoni-muodossa.

2.2.4. Tekstit
Tekstit-valinta näyttää pintojen nimet teksti-muotoisena, kun hiiren kursori
viedään kyseisen pinnan päälle.

Tekstit-valinta näyttää Ienvetäymän ja ientaskun lisäyksessä millimetri numeroinnin kyseisen
mittauspisteen kohdalla.
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2.2.5. Katselu-painike
Katselu-painike on parodontologisen statuksen oletustila. Vain sellaisten mittauspisteiden
arvot näytetään, joiden arvo on enemmän kuin 0.

2.2.6. Tallenna-painike
Tallenna-painikkeella tallennetaan parodontologiselle statukselle tehdyt muutokset. Ohjelma
tallentaa muutokset automaattisesti silloin, kun kariologiseen statukseen tehdään merkintöjä.

2.2.7. Parodontologisen statuksen tulostus
Parodontologisen statuksen tulostus kannattaa tehdä ns. normaali kokoisesta näkymästä.
Mikäli parodontologisen statuksen näkymä on suurennettu, tulostettaessa se ei välttämättä
mahdu paperille.
Tulostus-painikkeesta voidaan tulostaa kuva statuksesta esimerkiksi potilaalle. Tulostus
avautuu ensin esikatseluun, josta se voidaan tulostaa oletustulostimelle.
Tulosteeseen ei tule asiakkaan tietoja, eikä siitä tehdä luovutusilmoitusta. Tulosteeseen
tulostuu teksti Omahoidon tueksi.

2.2.8. Käännä kiertosuunta
Kirjaamisen kiertosuunta voidaan kääntää alahampaiden osalta, mikäli ienvetäymiä ja
ientaskuja kirjataan näppäimistöllä (liikutaan + ja – painikkeilla). Mikäli valitaan Käännä
kiertosuunta, järjestelmä kääntää alahampaiden käsittelyjärjestyksen.
Käännettynä alahampaiden käsittelyjärjestys:
Alaleuan bukkaalinen: d38 – d31 mesiobukkaalinen → bukkaalinen → distobukkaalinen
Alaleuan bukkaalinen: d41 – d48 distobukkaalinen → bukkaalinen → mesiobukkaalinen
Alaleuan linguaalinen: d48 – d41 distolinguaalinen → linguaalinen → mesiolinguaalinen
Alaleuan linguaalinen: d31 – d38 mesiolinguaalinen → linguaalinen → distolinguaalinen
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2.2.9. Vertaile
Vertaile-painikkeesta avautuu näkymä, jossa voidaan valita näkyvätkö sekä ienvetäymien- että
ientaskujen -muutostiedot. Lisäksi voidaan valita näkymään Vain omat -palvelutapahtumat.
Vertailussa verrataan nykyisellä palvelutapahtumalla olevaa kokonaisstatusta yksittäisiin
palvelutapahtumiin. Yksittäinen palvelutapahtuma voi sisältää esim. vain yhden merkinnän tai
kokonaisstatuksen.

Vertailussa näytetään nollasta poikkeavat arvot, nolla-arvoja ei näytetä.
1. Punaiset nuolimerkinnät kuvaavat tilanteen huonontumista. (ientasku näkyy nuolina
juuren puolella ja ienvetäymä näkyy nuolina hampaan pintojen puolella)
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2. Vihreät nuolimerkinnät kuvaavat tilanteen parantumista. (ientasku näkyy nuolina
juuren puolella ja ienvetäymä näkyy nuolina hampaan pintojen puolella)
3. Punaisilla katkoviivoilla näytetään yksittäisen merkinnän,
palvelutapahtuman tai kokonaisstatuksen tilanne.
4. Ientaskun nykytilanne näytetään vaalean lilan sävyisenä alueena.

2.2.10. Tyhjennä taskujen mittaukset ja tyhjennä merkinnät
Tyhjennä taskujen mittaukset -painikkeesta voidaan tyhjentää parodonotologiselta
statukselta Ientasku-merkinnät.
Tyhjennä merkinnät -painikkeesta voidaan tyhjentää parodontologiselta statukselta biofilmi-,
hammaskivi-, mittauspisteiden verenvuoto- sekä märkävuoto-merkinnät.
Furkaatioleesioaste- ja Liikkuvuus-merkintä voidaan poistaa klikkaamalla kyseistä merkintää
tarpeeksi monta kertaa.
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3. PARODONTOLOGISEN STATUKSEN KIRJAAMINEN
Parodontologista statusta voidaan kirjata hiirellä, kosketusnäytöllä (esim. kirjauskynällä) ja
näppäimistöllä, esimerkiksi erillisellä USB-numeronäppäimistöllä.

3.1. Käytettävät merkinnät
Käytettävä merkintä valitaan klikkaamalla merkinnän painiketta. Mikäli merkintöjen teon
jälkeen halutaan vain tarkastella statusta, voidaan valita Katselu-painike.

3.2. Kirjaaminen hiirellä ja kosketusnäytöllä
3.2.1. Ienvetäymä ja Ientasku
Ienvetäymän- tai Ientasku -merkinnän ollessa valittuna, tulevat
mittauspisteiden arvot näkyviin statukselle.
Hiiri viedään mittauspisteen kohdalle ja valitaan haluttu arvo.

Ientaskumittaukset voidaan merkitä myös implantille.

3.2.2. Furkaatioleesioaste
Furkaatioleesioaste kirjataan hampaan juuren kohdalle.

Valitaan merkintä ja sen jälkeen klikataan hammasta/hampaan juurta, jolle merkintä halutaan
kirjata. Furkaatioleesiossa näkyy juurikohtaisesti pallo, johon klikatessa pallo täyttyy neljännes
kerrallaan.
Useamman kerran klikkaaminen vaihtaa merkinnän arvoa (Furkaatioleesioaste I,
II, III tai IV). Samalla hampaalle muodostuu kokonaisfurkaatioleesioaste, joka
esitetään ylähampaan yläpuolella ja alahampaan alapuolella. Tieto
kokonaisfurkaatioleesioasteesta välittyy Kanta-arkistoon.
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Ei furkaatioleesiota

-

-

(tyhjä pallo)

Furkaatioleesio I

FI

< 4mm

(¼ merkintä)

Furkaatioleesio II

FII

> = 4 mm

(½ merkintä)

Furkaatioleesio III

FIII

horisontaalisesti
läpi, ien peittää

(¾ merkintä)

Furkaatioleesio IV

FIV

horisontaalisesti
läpi, ien ei peitä

(täysi pallo)

Merkinnän voi poistaa klikkaamalla kyseistä merkintää tarpeeksi monta kertaa.

3.2.3. Liikkuvuus
Funktionaalinen liikkuvuus

(<F>)

Passiivinen liikkuvuus

(<P>)

= hampaassa on purennasta johtuvaa
liikkuvuutta
= hampaassa on passiivista liikkuvuutta

Useamman kerran klikkaaminen vaihtaa merkinnän arvoa (Liikkuvuus
funktionaalinen tai passiivinen). Merkinnän voi poistaa klikkaamalla sitä tarpeeksi
monta kertaa.

3.2.4. Biofilmi, Hammaskivi ja Märkävuoto
Valitaan merkintä, jonka jälkeen hampaiden pinnoille tulevat näkyviin vaaleat, ovaalin
muotoiset pinta-alueet. Valitaan hampaan pinta, jolloin pinnalle tulee näkyviin valittu
merkintä.
Hammaskivi voidaan merkitä joko ikenen alle (subgingivaalinen hammaskivi) ja/tai
hampaan pinnalle ientä vasten (näkyvä) (supragingivaalinen hammaskivi).

3.2.5. Mittauspisteen verenvuoto
Verenvuoto voidaan merkitä mittauspisteisiin painamalla Mittauspisteen
verenvuoto -painiketta ja lisäämällä merkintä halutulle mittauspisteelle. Hampaalle
voidaan merkitä verenvuotoa 6 mittauspisteelle.

3.3. Merkinnän poistaminen
Merkintä voidaan poistaa sekä kariologiselta statukselta hampaan merkintälistalta että
parodontologiselta statukselta. Parodontologiselta statukselta voidaan poistaa yksittäinen
merkintä valitsemalla merkintä, joka halutaan poistaa ja klikataan pintaa, jolta merkintä
halutaan poistaa.
Tyhjennä taskujen mittaukset -painikkeesta voidaan tyhjentää parodonotologiselta
statukselta Ientasku-merkinnät.
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Tyhjennä merkinnät -painikkeesta voidaan tyhjentää parodontologiselta statukselta biofilmi-,
hammaskivi-, mittauspisteiden verenvuoto- sekä märkävuoto -merkinnät.

3.4. Kirjaaminen numeronäppäimistöllä
Ienvetäymät ja Ientaskut voidaan kirjata numeronäppäimistöllä, esimerkiksi tavallisesta
näppäimistöstä irrallisella keypad-tyyppisellä numeronäppäimistöllä. Ennen aloittamista tulee
varmistaa, että NumLock on aktivoitu (tämä muuttaa numeronäppäimistön toimimaan
numeroina).
Kun mittauspisteelle on annettu arvo, liikkuu mittauspiste aina seuraavaan. Mittauspisteissä
voidaan liikkua eteen- ja taaksepäin + ja – painikkeilla. Mittauspisteen verenvuoto voidaan
lisätä Ienvetäymien ja Ientaskujen mittauspisteiden kirjaamisen yhteydessä painamalla
numeronäppäimistöltä * painiketta (kertomerkki).

3.4.1. Numeronäppäimistön komennot
Painike

Toiminto

0-9

Syötä mittauspisteen arvo

, (pilkku)

Syötä mittauspisteeseen arvo joka on 10 - 19. Arvo syötetään niin, että
painetaan , painiketta ja sen jälkeen haluttu arvo.
Esim. painetaan , ja 0 = muodostaa mittauspisteen arvoksi 10, painetaan ,
ja 1 = muodostaa mittauspisteen arvoksi 11, painetaan , ja 2 =muodostaa
mittauspisteen arvoksi 12.

,,
(2 pilkkua)

Syötä mittauspisteeseen arvo joka on 20 – 29. Arvo syötetään niin, että
painetaan kaksi kertaa , painiketta (pilkku-painike) ja sen jälkeen haluttu
arvo.
Esim. painetaan ,, ja 0 = muodostaa mittauspisteen arvoksi 20, painetaan ,,
ja 1 = muodostaa mittauspiteen arvoksi 21, painetaan ,, ja 2 = muodostaa
mittauspisteen arvoksi 22.

+ (plus)

Hyppää seuraavaan mittauspisteeseen

- (miinus)

Hyppää edelliseen mittauspisteeseen

* (kerto)

Kerto-merkillä voidaan lisätä Ienvetäymän ja Ientaskun kirjauksessa
verenvuoto kyseiselle mittauspisteelle.

3.4.2. Kirjattavan mittauspisteen sijainti
Kirjattava mittauspiste esitetään pitkänä palkkina mittauspisteen kohdalla.
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3.4.3. Kirjausjärjestys numeronäppäimistöllä
Numeronäppäimistöllä kirjaus alkaa aina d18 distobukkaaliselta pinnalta ja kulkee eteenpäin
alla olevassa järjestyksessä:
Yläleuan bukkaalinen:
Yläleuan bukkaalinen:

d18 – d11 distobukkaalinen → bukkaalinen → mesiobukkaalinen
d21 – d28 mesiobukkaalinen → bukkaalinen → distobukkaalinen

Yläleuan palatinaalinen: d28 – d21 distopalatinaalinen → palatinaalinen →mesiopalatinaalinen
Yläleuan palatinaalinen: d11 – d18 mesiopalatinaalinen → palatinaalinen →distopalatinaalinen
Alaleuan bukkaalinen: d48 – d41 distobukkaalinen → bukkaalinen → mesiobukkaalinen
Alaleuan bukkaalinen: d31 – d38 mesiobukkaalinen → bukkaalinen → distobukkaalinen
Alaleuan linguaalinen: d38 – d31 distolinguaalinen → linguaalinen → mesiolinguaalinen
Alaleuan linguaalinen: d41 – d48 mesiolinguaalinen → linguaalinen → distolinguaalinen

3.4.4. Yksittäisten merkintöjen tekeminen hiirellä
Yksittäisiä merkintöjä voidaan tehdä hiirellä samaan aikaan kun näppäimistöllä kirjataan
ienvetäymiä tai ientaskuja.
1. Valitaan haluttu merkintä.
2. Kirjataan merkintä hiirellä.
3. Vaihdetaan takaisin ientasku- tai ienvetäymä-merkintään. Ohjelma muistaa sen kohdan
johon jäätiin näppäimistöllä kirjatessa.
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