Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

Hammaslääkärinpalkkiotaksa
SDA12

Komplisoituneen parodontologisen sairauden
hoito

6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten ja luunsisäisten ientaskujen
hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja
ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien
kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin
toimenpiteisiin.

39,00

SDA13

Komplisoituneen parodontologisen sairauden
hoito, laaja ja vaativa

6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuutosten ja syvien
luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa hoito. Paikallisista olosuhteista ja /tai laajaalaisesta etiologiasta johtuva erityisinstrumentteja vaativa hoito. Yleissairauksien
ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito.
Tarvittaessa käytetään suunnattua mikrobilääkitystä ja/tai kudosmodulaatiohoitoa.
Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä,
mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

49,00

SDA14

Komplisoituneen parodontologisen sairauden
hoito, laaja ja erittäin vaativa

Poikkeavaan vasteeseen liittyvä parodontaalisairauksien hoito sisältäen esim.
lääketukihoidon (mikrobilääkityksen, kudosmodulaatiohoidon). Aggressiivisten
parodontaalisairauksien hoito. /6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden
furkaatiomuutosten ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja erittäin vaativa hoito.
Paikallisista suun olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva
erityisinstrumentteja vaativa hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien
parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä
aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei
sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

57,00

SJX11

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä
hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea

12,00

SJX21

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä
hoitotoimenpide tai kontrolli

Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä
Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli
ilman toimenpiteitä.
Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.
Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit / toimenpiteet ilman kaarten irrotuksia,
extraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa.
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20,00

Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, hammaslääkärin kliininen työ
SPA01

Hampaiston preproteettiset toimenpiteet

Sisältää ne proteettiseen hoitoon liittyvät valmistelutyöt, joita ei ole muilla koodeilla
nimetty. Tällaisia ovat esim. purennan, purentatason tai proteesin
sisäänsovitussuunnan tarkistus, hampaiden pintojen muotoilu ja allemenojen hionta,
tukia ja pinteitä varten tehtävät upotukset ja materiaalin lisäykset. Merkitään
käyntikerralta, kesto vähintään 30 min.
Täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä on paikkaushoidon
toimenpide.

62,00

SPA05

Hammasproteettiseen toimenpiteeseen
liittyvän ohjauskiskon valmistus

Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien
merkitsemisen

62,00

SPA11

Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin,
hammasimplantteihin tai
implanttikiskorakenteisiin
Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin,
hammasimplantteihin tai
implanttikiskorakenteisiin, vaativa
Hammasimplanttijatkeen asettaminen
Hammasimplanttijatkeen asettaminen,
vaativa
Hammasimplanttijatkeen asettaminen, laaja
ja erittäin vaativa

1-3 tarkkuuskiinnikettä

145,00

4 tai useampia tarkkuuskiinnikkeitä

265,00

SPA12

SPA21
SPA22
SPA23

SPA30

Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai
nastakruunun hionta

1-3 implanttijatketta
4-6 implanttijatketta

40,00
95,00

7 tai useampia implanttijatkeita. Esim. suuontelon operaatioiden jälkitilat, joissa
hankala anatomia.
Toimenpidekokonaisuus merkitään vain kerran kutakin pilaria kohden Sisältää tässä
yhteydessä tapahtuvan preparoinnin nastapilaria varten.

2(11)

145,00

95,00

Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

SPA40

Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös

Käytetään 1-3 kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm. ientaskujen
avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja
mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan
jäljentämisen proteettista työtä varten. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden
määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta,
vaan purentakorkeus ja - suhde on määritettävissä omista hampaista.

62,00

SPA45

Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös,
vaativa

Käytetään 4-6 kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm. ientaskujen
avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja
mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan
jäljentämisen proteettista työtä varten. Käytetään myös hampaattoman tai osittain
hampaallisen leuan jäljentämisessä irtoproteesia valmistettaessa. Sisältää mm.
yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen vahaukset ym.
tukitoimenpiteet. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa,
joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja suhde on määritettävissä omista hampaista.

78,00

SPA46

Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös,
erittäin vaativa

Käytetään 7 tai useamman kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm.
ientaskujen avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen
tukitoimenpiteet ja mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä
vastaleuan jäljentämisen proteettista työtä varten. Hampaattoman tai osittain
hampaattoman leuan tarkkuusjäljennös tapauksissa, joissa yksilöllisen lusikan tai
kaavion reunojen tarkennus ja sovitus on erityisen aikaa vievää tai suun anatomisista
tekijöistä johtuen jäljentäminen on tavanomaista vaativampaa esim.
syöpäleikkausten jälkitilat. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen
tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan
purentakorkeus ja - suhde on määritettävissä omista hampaista. Kesto yli 45 min

145,00
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Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

SPA55

Purennan ja hammaskaarten aseman
määritys

Käytetään sekä kiinteissä että irrotettavissa proteeseissa. Sisältää leukojen
keskinäisten suhteiden määrityksen esim. tilanteissa, joissa vallitsevaa
purentakorkeutta muutetaan tai sitä ei voida omien hampaiden avulla määrittää.
Edellyttää esim. apukaavion käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen.
Kesto vähintään 20 min.

40,00

SPA56

Hampaattoman suun purennan ja
hammaskaarten määritys

Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen tai
hammaskaarten muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen.
Edellyttää vahakaavioiden käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen.
Kesto vähintään 30 min.

62,00

SPA57

Hampaattoman suun purennan ja
hammaskaarten määritys, vaativa

Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen tai
hammaskaarten muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen
tilanteissa, joissa esim. anatomiset olosuhteet suussa poikkeavat. Edellyttää
vahakaavioiden käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen. Esim.
huomattava leukojen keskinäinen epäsuhta tai voimakkaasti resorboituneet
alveoliharjanteet. Kesto vähintään 45 min.

95,00

SPA60

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden
sovitus, 1-3 yksikköä

Käytetään sekä irrotettavassa että kiinteässä protetiikassa. Kruunuja tai siltayksiköitä
1-3. Irrotettavassa protetiikassa koodaus leukakohtainen. Sisältää mm.
hammasasettelun sovituksen, rankaproteesin tai hammassillan rungon sovituksen ja
kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja
ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin tai hionnan.
Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen sementoinnin koekäytön
yhteydessä.

40,00

SPA61

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden
sovitus, 4-6 yksikköä

Kruunuja tai siltayksiköitä 4-6. Sisältää mm. hammas- tai implanttisillan rungon
sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten
puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin
tai hionnan. Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen
sementoinnin koekäytön yhteydessä.

62,00

4(11)

Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

SPA62

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden
sovitus, 7 tai useampia yksiköitä

Kruunuja tai siltayksiköitä 7 tai enemmän. Sisältää mm. hammas- tai implanttisillan
rungon sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten
puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin
tai hionnan. Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen
sementoinnin koekäytön yhteydessä.

SPB01

Tilapäisen tehdas- tai
hammaslaboratoriovalmisteisen hammas- tai
implanttikantoisen rakenteen sovitus ja
väliaikainen kiinnittäminen, 1-3 yksikköä

28,00

SPB02

Tilapäisen tehdas- tai
hammaslaboratoriovalmisteisen hammas- tai
implanttikantoisen rakenteen sovitus ja
väliaikainen kiinnittäminen, 4 tai useampia
yksiköitä
Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammastai implanttikantoisen rakenteen
valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen,
1-3 yksikköä

54,00

SPB11

SPB12

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammastai implanttikantoisen rakenteen
valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen,
4-6 yksikköä

SPB13

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammastai implanttikantoisen rakenteen
valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen,
7 tai useampia yksiköitä

Korvaustaksa, euroa
265,00

28,00

Käytetään myös tilapäisen pintakiinnitteisen sillan irrotuksessa ja uudelleen
kiinnityksessä.

54,00

78,00
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Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

SPB30

Tilapäinen irrotettava hammasosaproteesi

Tilapäinen osaproteesi, kun pysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä. Sisältää
jäljennöksen ja purennan rekisteröinnin ja hampaiden mallin ja värin valinnat sekä
suuhun sovituksen ja purennan tarkistuksen. Toimenpidekoodi merkitään vain kerran
proteesia kohden proteesin valmistumiskerralla.

95,00

SPC01

Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne,
1-3 yksikköä

Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän
mukaan.

62,00

SPC02

Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne,
4-6 yksikköä

Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän
mukaan.

173,00

SPC03

Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne,
7 tai useampia yksiköitä

Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän
mukaan.

265,00

SPC31

Suun ulkopuolella valmistetun
pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys

Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja /tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi
merkitään vain kerran riippumatta siitä montako puuttuvaa hammasta korvataan.

SPC32

Suun ulkopuolella valmistetun
pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys,
vaativa

Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja /tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Rakenteellista
vaativuutta, esim. sisäänsovitussuunnan yhdensuuntaisuutta vaativia preparointeja
vähintään 3. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä montako puuttuvaa
hammasta korvataan.

240,00

SPC35

Vastaanotolla valmistettu kuitulujitteinen
hammassilta

Yhden tai useamman hampaan korvaaminen vastaanotolla suoralla menetelmällä
käyttäen tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta. Koodi merkitään
vain kerran riippumatta siitä montako puuttuvaa hammasta korvataan.

173,00

SPD01

Valmiin limakalvokantoisen
hammaskokoproteesiin istuvuuden ja
purennan lopullinen tarkistus koekäytön
jälkeen

Merkitään vain kerran hoitokokonaisuuden päättyessä.
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95,00

14,00

Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

SPD03

Valmiin implanttikantoisen
hammaskokoproteesiin istuvuuden ja
purennan lopullinen tarkistus koekäytön
jälkeen sekä implanttirakenteiden ja
proteesin kiinnityksen tarkistus

Merkitään vain kerran hoitokokonaisuuden päättyessä.

240,00

SPE01

Hampaiston limakalvokantoisen
hammasosaproteesin istuvuuden ja purennan
lopullinen tarkistus ja viimeistely koekäytön
jälkeen

Merkitään vain kerran hoitokokonaisuuden päättyessä.

40,00

SPE02

Valmiin metallirunkoisen
hammasosaproteesin istuvuuden ja purennan
lopullinen tarkistus ja viimeistely koekäytön
jälkeen

Merkitään vain kerran hoitokokonaisuuden päättyessä.

62,00

SPE03

Implanttikantoisen hammasosaproteesin
istuvuuden ja purennan lopullinen tarkistus ja
viimeistely koekäytön jälkeen, sekä
implanttirakenteiden ja proteesin kiinnityksen
tarkistus

Hammasosa täysin implanttikantoinen. Merkitään vain kerran hoitokokonaisuuden
päättyessä.

78,00

SPF00

Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä

Toimenpide tulee valmiiksi yhdellä käyntikerralla.

28,00

SPF10

Hammasproteesin korjaus, vaativa

Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä. Proteesin korjaus, joka edellyttää
jäljennöstä.

54,00

SPF20

Väliaikainen hammasproteesin pohjaus

Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen
pohjaus.

28,00

SPF31

Hammasproteesin pohjaus

Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, purennan korjauksen. Toimenpide
edellyttää vähintään kahta käyntiä.

62,00
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Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

SPF35

Hammasproteesin pohjaus, vaativa

Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, purennan korjauksen. Esim. implanttitai peittoproteesin pohjaus. Sisältää mm. implanttikiskorakenteen irrotuksen ja
uudelleenkiinnityksen. Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä.

78,00

SPF41

Hammas- tai implanttikruunun tai - sillan
korjaus

Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
korjauksen valmistuttua. Käytetään kruunun tai sillan irrottamisen, katkaisun,
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Kesto vähintään 20 min.

54,00

SPF42

Hammas- tai implanttikruunun tai - sillan
korjaus, vaativa

Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
korjauksen valmistuttua. Käytetään kruunun tai sillan irrottamisen, katkaisun,
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Käytetään tilanteessa, jossa kruunu
tai silta on materiaaliltaan, muotoilultaan, sijainniltaan tai laajuudeltaan
tavanomaista vaativampi. Kesto vähintään 30 min.

62,00

SPF43

Hammas- tai implanttikruunun tai - sillan
korjaus, erittäin vaativa

Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
korjauksen valmistuttua. Käytetään kruunun tai sillan irrottamisen, katkaisun,
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Käytetään tilanteessa, jossa kruunu
tai silta on materiaaliltaan, muotoilultaan, sijainniltaan tai laajuudeltaan erityisen
vaativa. Kesto vähintään 45 min.

78,00

SPF61

Hammasproteesin fasadin korjaus

Esim. vastaanotolla täyteaineella.

54,00

SPF62

Hammasproteesin fasadin korjaus, vaativa

Sisältää tarvittavan jäljennöksen. Sisältää esim. vastaanotolla suoritettavan
hiekkapuhalluksen.

78,00

SPF80

Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus
ja aktivointi

Käsittää vastaanotolla tapahtuvan esim. erityiskiinnikkeiden matriisiosien vaihdon.

54,00

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, erikoishammasteknikon kliininen työ
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Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

8PA00

Erikoishammasteknikon tarkastus

Ennen proteesityön aloittamista tapahtuva suun tarkastus erillisellä käynnillä.

14,00

8PA45

Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös

Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen
vahaukset ym. tukitoimenpiteet.

58,00

8PA55

Purennan ja hammaskaarten aseman
määritys

Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen. Edellyttää esim. apukaavion
käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen sekä hammasasettelun
sovituksen.

36,00

8PA56

Hampaattoman suun purennan ja
hammaskaarten määritys

Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen. Edellyttää
vahakaavioiden käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen sekä
hammasasettelun sovituksen.

77,00

8PD01

Valmiin limakalvokantoisen
hammaskokoproteesiin istuvuuden ja
purennan lopullinen tarkistus koekäytön
jälkeen

Merkitään vain kerran leukaa kohden hoitokokonaisuuden päättyessä.

77,00

8PF00

Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä

Toimenpide tulee valmiiksi yhdellä käyntikerralla.

25,00

8PF10

Hammaskokoproteesin korjaus, vaativa

Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä. Proteesin korjaus, joka edellyttää
jäljennöstä.

36,00

8PF20

Väliaikainen hammaskokoproteesin pohjaus

Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen
pohjaus.

25,00

8PF31

Hammaskokoproteesin pohjaus

Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä. Sisältää reunojen ja ulkopintojen
muotoilun, purennan korjauksen. Kun kokoproteesit uusitaan niin, että säilytetään
pelkästään hampaat ja niiden keskinäinen asettelu, voidaan pohjauksen lisäksi
käyttää toimenpidettä hammaskokoproteesin vaativa korjaus (8PF10).

58,00

8YA20

Erikoishammasteknikon käynti potilaan luona

Käynnillä suoritetut toimenpiteet korvataan erikseen.

20,00
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Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, tekninen työ
7PA05

Ohjauskiskon tekninen työ

Ohjauskiskon kliinistä työtä vastaava tekninen työ

30,00

7PA10

Tarkkuuskiinnikkeen tekninen työ

Hampaisiin, keinojuuriin ja kiskorakenteisiin tarkkuuskiinnikkeiden kliinistä
toimenpidettä vastaava tekninen työ. Tarkoittaa sekä tehdasvalmisteista että
laboratoriossa tehtyä, ns. CSP-kiinnikettä. Merkintä hammas- tai
keinojuurikohtaisesti.

57,00

7PB10

Tilapäisen kruunun valmistamisen tekninen
työ

Hammaslaboratoriossa valmistettu tilapäisen muovikruunun tekninen työ.

21,00

7PB20

Tilapäisen sillan/siltayksikkö tekninen työ

Kun tilapäinen silta valmistetaan hammaslaboratoriossa, merkitään tilapäisen sillan
kruunuhampaiden tekninen työ kutakin valmistettua yksikköä kohden.

15,00

7PB30

Tilapäisen osaproteesin tekninen työ

7PC11

Kuituvahvisteisen muovikruunun tai
muovikruunun tekninen työ

Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.

86,00

7PC12

Metallirunkoisen kruunun tekninen työ

Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.

86,00

7PC13

Metallokeraamisen tai keraamisen kruunun
tekninen työ

Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.

102,00

7PC30

Pintakiinnitteisen sillan tekninen työ

Kun pintakiinnitteinen silta käsittää kaksi väliosaa ja vähintään neljä tukihammasta,
merkitään kaksi toimenpidettä.

124,00

7PC50

Nastapilarin tekninen työ

7PC60

Parapulpaalinastan upotuksen tekninen työ

46,00

36,00
Sisältää myös läpivedettävän juurikanavanastan teknisen työn. Nastakohtainen
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9,00

Koodi

Toimenpidenimike

Sovellusohje

Korvaustaksa, euroa

7PD00

Kokoproteesin tekninen työ

7PE00

Metallirunkoisen osaproteesin tekninen työ

7PE90

Muun osaproteesin tekninen työ

7PF00

Proteesin korjauksen tekninen työ

Proteesin korjauksen tekninen korjaustoimenpide, joka ei vaadi potilaalta
jäljennöstä.

16,00

7PF10

Vaativan proteesin korjauksen tekninen työ

Proteesin korjaus vaatii jäljennöksen ottamista potilaalta. Rankaproteesin
hitsaustoimenpide merkitään myös tällä koodilla erillisenä toimenpiteenä.

30,00

7PF30

Proteesin pohjauksen tekninen työ

Koko- tai osaproteesin korjaustoimenpide pohjaamalla eli uusimalla suun limakalvoa
vasten tuleva proteesimateriaali.

31,00

90,00
178,00

87,00
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