Hammaslääkäriasema

YLEISIMPIEN TOIMENPITEIDEN HINTOJA

OMPPU Oy

2020

_____________________________________________________________________________________
Allaolevat toimenpiteiden hinnat on KELA-osuuksilla vähennettyjä hintoja eli asiakkaan maksettavaksi
jäävä osuus. Hinnat voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

SUUN JA HAMPAISTON TUTKIMUKSET
perustutkimus yleensä

34 - 65 eur / käynti
50 eur / käynti

(Kela korvaa suun tutkimusta kerran joka toinen kalenterivuosi,
paitsi tiettyjen yleissairauksien perusteella kerran vuodessa)

HAMPAAN KIINNITYSKUDOSTEN HOITO (hammaskiven poisto ja hampaiston puhdistus)
suuhygienistin tekemänä (hml:n lähetteellä)
suuhygienistin tekemänä (ilman lähetettä)
hml:n tekemänä

n. 40 - 112 eur / käynti
n. 45 - 130 eur / käynti
n. 78 - 170 eur / käynti

PAIKKAUSHOITO
suoralla menetelmällä vastaanotolla (tukinastat yms. veloitetaan erikseen)
epäsuoralla menetelmällä

54 - 170 eur
182 - 311 eur *
(* lisäksi laboratoriokulut)

JUURIHOITO (hinta riippuu juurikanavien lkm:stä ja vaikeusasteesta)

n. 80 - 185 eur / käynti

PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO
purentafysiologinen hoitokäynti
purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (sis. 2-3 käyntiä ja lab.kulut)
purentalihasten hieronta ja rentoutus
uniapneakisko (sis. 3 käyntiä ja lab.kulut)

43 - 130 eur / käynti
n. 495 - 562 eur
56 eur / käynti
n. 1020 eur

HAMPAIDEN POISTOT (hinta sisältää puudutuksen)
hampaan poisto
hampaan poisto leikkaamalla

PUUDUTUS

n. 57 - 147 eur
n. 260 - 350 eur
21 eur / leukapuolisko

RÖNTGENTUTKIMUKSET
pienet kuvat (1-2 kuvaa/käynti)
kokoleuan röntgenkuva (hinta sis. rtg-lääkärin lausunnon)
3D-kartiokeilatomografiakuva (yksi tai us. hammas, sis. lausunnon)

n. 33 - 37 eur
n. 88 eur
n. 148-187 eur

HAMMASPROTETIIKKA (hintaan vaikuttaa käytetty materiaali ja laboratoriokustannukset)
kruunu
n. 800 - 1000 eur
implanttikruunu
n. 2000 - 2500 eur
kiinteä silta
hinta riippuu siltahampaiden lukumäärästä ja käytetystä materiaalista
laminaatti
n. 700 - 750 eur
metallirunkoinen osaproteesi / leuka
n. 1300 - 1600 eur
akryylirunkoinen osaproteesi / leuka
n. 800 - 900 eur
kokoproteesi / leuka
n. 800 - 900 eur

VALKAISU
kevytvalkaisu (BlancOne Click)
laservalkaisu
yksittäisen hampaan valkaisu

85 eur
358,- (SHG) / 408,- (HML)
n. 149 - 190 eur / käynti

