TERVEYSTALO OULUN
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Säännölliset hammaslääkärikäynnit auttavat pitämään hampaiston hyvässä kunnossa ja
vähentävät hoidon tarvetta. Suun ja hampaiden terveys on monin tavoin yhteydessä yleisterveyteemme. Hampaat on hyvä tarkastuttaa säännöllisesti, koska reiät ja suun infektiot voivat
olla oireettomia. Nopea hoitoon pääsy ja osaavat ammattilaisemme auttavat pitämään yllä
hyvää suunterveyttä ja hampaiston estetiikkaa.

Terveystalo Oulun kattavat hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkäripalvelut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perushammashoito ja särkypäivystys
Paikkaus- ja juurihoito
Suukirurgia
Hammastapaturmat
Implantoinnit eli keinojuurihoidot
Protetiikka ja purentafysiologia
Oikomishoito
Iensairauksien hoito
Limakalvosairaudet
Pelkohoito ja nukutushammashoito

• CEREC 3D-hoidot (esteettiset ja kestävät
keraamiset täytteet)
• Lasten hammashoito
• Ikääntyneiden hammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Valkaisuhoidot, mm. laservalkaisu
• Suuhygienistin palvelut
• Röntgen ja 3D-kuvaus
• Työterveyshammashuolto

Meillä pääset hammaslääkäriin silloin, kun hammaslääkärin
pitää päästä. Joka päivä
Ma–pe 8–19, la–su 10–14. Olemme auki vuoden jokaisena päivänä ja päivystämme myös
ilman ajanvarausta.

Ajan saat varattua nopeasti ja helposti
Varaa aika www.terveystalo.com tai soittamalla 030 6000*.

NOPEASTI HYVÄÄN
HAMMASHOITOON

terveystalo.com

Albertinkatu 16
puh. 030 6000*

*Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

SETELI

Etusetelillä ei voi maksaa rokote- ja/tai lääkeainetta
tai puhelinpalvelua. Ei voi yhdistää muihin etuihin.
Vain yksi etuseteli/asiakas. Esitä etuseteli Terveystalossa
maksun yhteydessä
Etuseteli on voimassa 15.3.2019 saakka.
Etuseteli käytetty ____ /________. Koodi: OULU10
Etusetelin luovuttaja: _________________________
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ARVO

Leikkaa etuseteli mukaasi, kun asioit Terveystalossa.

ETU

Tällä etusetelillä 10 €:n etu vapaavalintaisista
yksityisesti maksettavista normaalihintaisista
terveydenhuoltopalveluista Terveystalo Oulussa.

TERVEYSTALO OULUN
UUSI TAPATURMAPÄIVYSTYS

Hoitoon tunnin sisällä ilman ajanvarausta.

Terveystalo Oulun tapaturmapäivystys palvelee kaikkia asiakkaita äkillisissä tapaturmissa ja
loukkaantumisissa vuoden jokaisena päivänä, myös ilman ajanvarausta.
Meillä pääset hoitoon tunnin sisällä saapumisestasi. Hoidon laadun ja nopeuden sinulle takaa
kokenut ja osaava henkilökunta, jotka haluavat taistella terveemmän elämän puolesta.
Terveystalo Oulu on täyden palvelun lääkärikeskus-sairaala Pohjois-Suomessa, jossa pääset
hoitoon ja tutkimuksiin (röntgen ja laboratorio), myös iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

Käytössäsi on
• Yleislääkärit • Erikoislääkärit • Fysioterapeutit • Tapaturmahoitajat
• Kipsaajat • Röntgen ja magneetti • Laboratorio • Leikkaustoiminta
Tapaturmahoitajamme ovat tukenasi kaikissa hoidon vaiheissa ja selvittävät yhdessä kanssasi
parhaan hoitopolun ja jatkotoimenpiteet. Tarvittaessa he myös auttavat vakuutuskorvausasioissa.
Terveystalo on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani valtakunnallisesti.
Tapaturmapäivystykseen voit saapua ilman ajanvarausta, nettiajanvarauksella tai soittamalla
valtakunnalliseen ajanvarausnumeroon.

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

terveystalo.com

Albertinkatu 16/
Sepänkatu 17
ma–pe 7–22
la–su 9–22
puh. 030 6000*

*Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

