TOIMENPIDEHINNASTO
Ei toimisto- tai palvelumaksua. Sähköisen reseptin maksu 0,85 € / lääkemääräys. Täydellinen
kustannusarvio pyydettäessä. Erikoishammaslääkärien palkkio n. 30 % hinnastohintoja korkeampi.

TUTKIMUKSET
Suun perustutkimus
Erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus ja
hoidon suunnittelu

hinta
omavastuu
64,50 €
49 € *
103–176 € 101,50–176 € *

* Kela korvaa 15,50 € yhdestä tutkimuskäynnistä kerran kahdessa kalenterivuodessa.

RÖNTGENKUVAUKSET
Hammasröntgen
Hammasröntgen, lisäkuva
Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta
Röntgenkuva koko leuka, OPTG

33 €
10 €
44,50 €
99 €

27 €
9€
38,50 €
90 €

Kokoleuan röntgenkuvan hinta sisältää röntgendiagnostiikan erikoishammaslääkärin lausunnon.

PAIKKAUKSET
Pieni paikka
1 hampaan pinta
2 hampaan pintaa
3 hampaan pintaa
Hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
Paikkauksen tukitoimenpiteet

55 €
78 €
120–131 €
145 €
185–201 €
28–53 €

46 €
68 €
103–114 €
126 €
162–178 €
28–53 €

Paikkauksen yhteydessä tarvittaessa puudutus 19 € ja röntgenkuva 27 € (omavastuuhinnat).
Esim. kahden pinnan paikka, puudutus ja hammasröntgen 160 € (omavastuu).

PUUDUTUKSET JA KIVUNLIEVITYS
Puudutus
Hammashoito nukutuksessa

22 €
19 €
(kustannusarvio hammaslääkäriltä)

KIINNITYSKUDOSSAIRAUDEN HOITO (hammaskiven poisto, ientulehdukset)
Parodontologinen hoito, erittäin suppea
43 €
Parodontologinen hoito, suppea
58 €
Parodontologinen hoito
99 €
Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
145 €
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
185 €

37 €
49 €
86 €
128 €
162 €

Hoito aikaveloitteista. Parodontologisen hoidon yhteydessä saa halutessaan puudutuksen 19 € (omavastuu).

SUUHYGIENISTIPALVELUT (hammaskiven poisto, kotihoidon opetus, soodapuhdistus)
Parodontologinen hoito, suppea
35 €
30 €
Parodontologinen hoito
57 €
49 €
Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
84 €
72 €
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
110 €
92 €
Hampaiden valkaisu
260 €
260 €
Hammaskorun kiinnitys
35 €
35 €

PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO
Purentakisko

hinta
216 €

omavastuu
189 €

81€
105 €
165 €
201 €
81 €
105 €
165 €

71 €
92 €
146 €
178 €
72 €
92 €
146 €

Hammaslääkärin työn lisäksi kustannuksiin lisätään laboratoriokulut n. 240 €.

JUURIHOIDOT
Juurikanavien avaus ja laajennus
Juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa
Juurikanavien avaus ja laaj., erittäin vaativa
Juurikanavien avaus ja laaj., erittäin vaativa ja pitkäkestoinen
Juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas
Juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas
Muu vaativa juurentäyttö

Juurihoidon hinnoitteluun vaikuttaa tulehdusaste ja hampaan anatomia, käyntejä voi tulla useita. Juurikanavien
avauksen, laajennuksen ja täyttämisen lisäksi kustannuksia muodostuu puudutuksesta, röntgenkuvista ja
lopullisesta paikasta. Esim. poskihampaan juurihoito ilman paikkausta 350–500 € (omavastuu).

SUUKIRURGINEN HOITO
Hampaan tai juuren poisto, tavallinen
Hampaan tai juuren poisto, vaativa
Hampaan leikkauksellinen poisto
Hampaan leikkauksellinen poisto, vaativa
Jälkihoitokäynti, tikkien poisto
HAMMASIMPLANTTI JA PROTEETTINEN HOITO
Implantti/hammas, kokonaiskustannus
Limakalvokantoinen kokoproteesi / leuka
Irrotettava osaproteesi / leuka, akryylirunkoinen
Irrotettava osaproteesi / leuka, metallirunkoinen
Proteettinen kruunu, yksittäinen
Proteesin pohjaus / leuka + jälkitarkastus
Keraaminen 3 pinnan täyte tai pienempi
Keraaminen kruunu

85,70 €
125–155 €
282 €
385 €
42 €

75,70 €
115–145 €
240 €
323 €
37 €

2 300–3 000 €
870 €
850–1 050 €
1 110–1 460 €
760–1 100 €
265–295 €
480–750 €
680–940 €

Ilmoitetut hinnat ovat arvioituja esimerkkihintoja ja sisältävät hammaslääkärin työn sekä hammaslaboratorion
osuuden. Tarkempi kustannusarvio annetaan ennen hoidon aloittamista. Toimenpiteistä ei saa Kela-korvausta.

Peruuttamaton poisjäänti hammaslääkärillä
Peruuttamaton poisjäänti suuhygienistillä

30 € / 15 min
15 € / 15 min

Maksutavat: yleisimmät pankki- ja luottokortit (ei American Express tai Diners Club), käteinen.
Peruutathan ajanvarauksesi ajoissa! Ajanvaraus tulee perua viimeistään edellisenä arkipäivänä.
Peruuttamattomasta poisjäännistä tai saman päivän aikana perutusta varauksesta veloitetaan hinnaston
mukainen maksu.

