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SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; 50,00€
Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto
– käyntikerralta.
Kesto enintään 10 minuuttia.
SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; 80,00€
Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muiden
plakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto
– käyntikerralta
Kesto vähintään 10 minuuttia.
SDA03 Parodontologinen hoito; 98,00€
Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän
ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito
– käyntikerralta
Kesto vähintään 20 minuuttia.
SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 138€
luokka 7
Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen
ja/tai parodontiitin hoito
– käyntikerralta
Kesto vähintään 30 minuuttia

SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea; 80,00€
Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla,
2–3 hammasta
SDC20 Parodontologinen kiskotus, laaja;  110,00€
Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla,
4 tai useampi hammas
SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea; 140,00€
Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai
pintakiinnitteistä vahviketta, 2–3 hammasta
SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja; 170,00€
Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai
pintakiinnitteistä vahviketta, 4–6 hammasta
SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; l 50,00€
Esim. suppea purennan hionta.
Kesto vähintään 10 min.
SDD02 Parodontologinen purennan hoito; 80,00€
Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu
esim. paikkamateriaalilla
Kesto vähintään 20 minuuttia.

SF Paikkaushoidot
Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen
purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen
laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus.
Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia.
Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.
SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä
SFA00 Pieni täyte; 64,00€
Pieni korjaus tai lisäys.
Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu
hammasluuhun, katso SCE.
SFA10 Yhden pinnan täyte; 71,00€
Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta.
Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana
useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran.
SFA20 Kahden pinnan täyte; 122,00€
Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta
hampaan pinnasta.
SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte; 143,00€
Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta.
Sisältää väli- ja poskihampaaseen
tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.
SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu; 160,00€



Täyte korvaa huomattavan osan ainakin
neljästä hampaan pinnasta.
SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide;  53,00€
Esim. juurikanavaruuvin asettaminen
Kesto yli 10 minuuttia.

SPC10 Keraaminen hammaskruunu (cerec)  450,00€
SPC10 Hammaskruunu sis. labrakulut  600,00€

SG Hampaan juurenhoito

SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää mahdollisen lääkehoidon.
SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus;  60,00€
Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus.
Kesto vähintään 10 minuuttia.
SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus;  90,00€
I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
Kesto enintään 20 minuuttia.
SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; 125,00€
2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
Kesto vähintään 20 minuuttia.
SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 168,00€
erittäin vaativa; luokka 7
3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
Kesto vähintään 30 minuuttia.
SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 195,00€
erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8
Kesto vähintään 45 minuuttia.
SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta; 145,00€
Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin,
muovin, sementin yms. poiston.
Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei
juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä
Kesto vähintään 30 minuuttia.

SGB Hampaan juurentäyttö
SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio);  60,00€
Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen.
SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas;  95,00€
luokka 3
SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; 125,00€

SGB30 Muu vaativa juurentäyttö; 160,00€
Sisältää kolme- tai useampijuurikanavaisen
hampaan juurentäytön.
SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet
SGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito;  85,00€
Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti.
SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen;  65,00€
Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä.
Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.
SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 150,00€
korjaus juurikanavan kautta; 
Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen
vaaditut valmistelevat toimenpiteet.
Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa
sijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen.
Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.
Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa,
ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
Kesto vähintään 30 min
SGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 165,00€
korjaus juurikanavan kautta, vaativa; luokka 9



Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut
valmistelevat toimenpiteet.
Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaan
sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi.
Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.
Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei
juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
Kesto yli 45 min.

Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet

EBA Hampaiden poistot
EBA00 Hampaan poisto;  90,00€
EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; 150,00€
Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.
EBA10 Hampaan poistoleikkaus; 270,00€
Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun
sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston.
EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus; 400,00€
Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.
EBA15 Hampaiston saneeraus; 170,00€
Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.
EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio; 150,00€
Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.
Monijuurisen hampaan halkaisu.
EBA30 Hampaan juuren poisto;  90,00€
Jäännösjuuren poisto.
Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide.

Puudutukset

WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys
Ei sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00.
WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; 85,00€
Esim. ilokaasusedaatio.
WX1 Paikalliset puudutukset
WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, 15,00€
WX110 Infiltraatiopuudutus,  15,00€ 
WX290 Muu johtopuudutus;   18,00€
Esim. suun alueen johtopuudutus.

Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
EB1AA Hammasröntgen 25,00€
EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva 15,00€
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraama- tai
muu yksinkertainen rakokuvaus 75,00€
EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta 40,00€


