Ota yhteyttä jo tänään!

Varaa maksuton arviointi
Teemme koti- ja palvelutalokäyntejä sekä ohjaamme
tarvittaessa hammaslääkärin
vastaanotolle.
Kauttamme myös rahoitus.

EHT Antti Koskelo
p. 040 189 9808

Soita 010 2715 100

Toimipisteet

Etelä-Haaga

Hakaniemi

Kauppalantie 4, 00320 Helsinki

Hämeentie 7, 00530 Helsinki

Herttoniemi

Malmi

Hitsaajankatu 12, 00810 Helsinki

Kauppakaarre 1, 4. krs, 00700 Helsinki

ONNI on yksilöllinen ja
toimiva hammasproteesi

Sähköposti: erikoishammasteknikot@onnihammas.fi

ONNI hampaassa vahvat paikalliset osaajat liittyvät yhteen tarjoten sinulle vuosien kokemuksen
monipuolisesta hammashoidosta. Yhdessä muodostamme eri alojen ammattilaisista koostuvan
verkoston, joka pystyy tarjoamaan sinulle kaikki perus- ja erikoishammashoidon palvelut
hammastarkastuksista implanttihoitoihin ja purennan kuntoutuksista oikomishoitoihin.
ONNI on osa Med Group –konsernia.

Erikoishammasteknikko on irrotettavien hammasproteesien
asiantuntija, joka on erikoistunut hampaattoman suun purennan
kuntouttamiseen. Hän valmistaa hammasproteesit yksilöllisesti
alusta loppuun saakka.

Erikoishammasteknikko on irrotettavan
hammasprotetiikan asiantuntija
Erikoishammasteknikko on kokenut, lisäkoulutuksen saanut
hammasteknikko, joka valmistaa kokohammasproteeseja suoraan
niiden käyttäjille sekä osahammasproteeseja yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hänellä on sekä suun terveydenhoidon kliininen
koulutus että hammasprotetiikan laaja tekninen osaaminen.

Ensimmäinen vaihe on suun tarkastus
Hammasproteesien valmistus aloitetaan suun ja limakalvojen
terveyden tarkistuksella ja mahdollisten vanhojen proteesien kunnon
arvioinnilla. Hoidon tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarvittaessa ohjaus hammaslääkärin hoitoon

Erikoishammasteknikko on erikoistunut hampaattoman suun
purennan kuntouttamiseen ja valmistaa hammasproteesit
yksilöllisesti alusta loppuun saakka.

Tarvittaessa erikoishammasteknikko ohjaa asiakkaan hammaslääkärin vastaanotolle. Hammaslääkäri hoitaa suun sairauksia ja vastaa
osaproteesien valmistuksesta. Hammaslääkärin kanssa yhteistyössä
haetaan ratkaisu, jolla proteesien pysyvyyttä saadaan parannettua.

Hyvä hammasproteesi

Hoito voidaan tarvittaessa tehdä kevytnukutuksessa. Jos hampaita
joudutaan poistamaan, proteesi voidaan nopeimmillaan asentaa
suuhun välittömästi poistojen jälkeen.

Hyvä hammasproteesi on
käyttäjälleen lähes huomaamaton.
Se pysyy hyvin suussa ja sillä on
helppo syödä. Se ei haittaa puhetta, eikä tuota kipua ja se kohentaa
käyttäjänsä ulkonäköä. Hyvä hammasproteesi tukee hyvinvointia ja
parantaa elämän laatua.

Hammasproteesin valmistus
Terveestä suusta otetaan jäljennökset, joiden avulla yksilöllinen
hammasproteesi valmistetaan. Tapauksesta riippuen proteesia
sovitetaan joko kerran tai useammin, jotta sen toiminnallisuus ja
ulkonäkö vastaavat asetettuja tavoitteita.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

HAMMASPROTEESIT TULEE UUSIA 5 – 8 VUODEN VÄLEIN

• neuvoo ja palvelee kaikissa hammasproteesiasioissa
• valmistaa sekä korjaa ja huoltaa hammasproteeseja
• ohjaa asiakkaan tarvittaessa hammaslääkärin hoitoon.

• rikkoutunut hammasproteesi tulee korjauttaa välittömästi
• proteesi kuluu käytössä ja sen purentavoima heikentyy
• vanhaan proteesiin voi kertyä hammaskiveä sekä bakteerija sienikasvustoa
• proteesit tulee pohjata / tiivistää vähintään 2 - 3 vuoden välein.

