Hammaslaboratorioliitto tiedottaa

Toimitusajat

 Teksti: Markku Annaniemi

Oman työn ja ajankäytön hallintaan hammasteknisellä alalla on töiden toimitusajoilla suuri
merkitys. Hammaslaboratorioliiton jäsenistölle hallituksen laatimat suositukset toimitusajoista keskeisimmille hammasteknisille töille ovat tuttuja. Liitto haluaa julkaista suositukset myös koko ammattikunnalle, jotta niiden käyttö laajenisi entisestään alalla ja mikä
olisikaan siihen parempi forum kuin kaikkien lukema Hammasteknikko- lehti. Osallistuessasi esim. tarjouskilpailun vuoropuheluun sinun kannattaa vedota niihin, jos annetut toimitusajat tuntuvat mahdottomilta ja kertoa, että alan valtakunnallinen työnantajajärjestö on
ne laatinut ja suosittaa niiden noudattamista. Monessa tarjouskilpailussa liiton toimitusajat on otettu huomioon ja niitä on käytetty sellaisenaan.
TOIMITUSAIKOIHIN EI SISÄLLY NOUTO- EIKÄ LÄHETYSPÄIVÄÄ
Keraamiset työt
Esim. Cercon, Empress, E-max , Procera
inlay/onlay
kruunu
silta
cad/cam ja vaativat työt
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

5 työpäivää
5 työpäivää
7 työpäivää
sopimuksen mukaan
2-3 työpäivää

Kulta-posliinikruunu
metalliosa
raakapoltto
kiiltopoltto
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

3 työpäivää
3 työpäivää
2 työpäivää
2-3 työpäivää

Kulta-posliinisilta
metalliosa
raakapoltto
kiiltopoltto
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

5 työpäivää
6 työpäivää
2 työpäivää
2-3 työpäivää

Kultatyöt / kultamuovityöt
Au- tappi
kruunu
fasadikruunu suoraan valmiiksi
sillan metalliosat
sillan muovifasadien valmistus
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

3 työpäivää
3 työpäivää
5 työpäivää
6 työpäivää
4 työpäivää
2-3 työpäivää

Kevytsillat
kuiturunkoinen
metallirunkoinen

4 työpäivää
6 työpäivää

Rankaproteesit
co-cr rangan valu

6 työpäivää
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Ti-rangan valu
asettelu
prässäys ja viimeistely

8 työpäivää
3 työpäivää
3 työpäivää

Levyproteesit		
henkilökohtainen lusikka
2 työpäivää
kaavio
2 työpäivää
asettelu
3 työpäivää
prässäys ja viimeistely
3 työpäivää
Proteesien korjaus
yksinkertainen (esim. pohjaus / yksi hammas) 1 työpäivä
vaativat korjaukset
sopimuksen mukaan
Oikomiskojeet		
retentiotlevyt
2-3 työpäivää
aktivaattorit
6 työpäivää
quad-helixit
5 työpäivää
schwartzin levyt / irrotettavat oikomiskojeet
6 työpäivää
palatinaalikaari
5 työpäivää
linguaalikaari
5 työpäivää
fränkel kojeet
7 työpäivää
suulaen nopea levittäjä (RME)
6 työpäivää
muut kiinteät kojeet
sopimuksen mukaan
Purentakiskot

6 työpäivää

Kipsimallit
suunnittelumallit
parihiotut

3 työpäivää
5 työpäivää

Suunnitteluvahaukset ja Kipsaukset
Kipsimallit kasvokaarikipsauksella
Suunnitteluvahaus 2-6 yksikköä
Suunnitteluvahaus 7-14 yksikköä
Koko suun ja purennan vahaukset

4 työpäivää
4 työpäivää
5 työpäivää
sopimuksen mukaan

Laskutuksesta
Tarjouskilpailuihin ja julkisenpuolen tilaajan töihin liittyy usein kysymys laskutuksesta. Ensisijaisesti laboratorion
kannalta paras vaihtoehto olisi saada laskuttaa työn tilaajaa. Useimmiten kuitenkin kaupunki tai kunta pyrkii
saamaan laboratorion laskuttamaan suoraan loppukäyttäjää. Pahimmassa tapauksessa laskun saaja osoittautuu maksukyvyttömäksi ja laboratorio ei saa korvausta tekemästään työstä. Hammaslaboratorioliiton hallitus
on puuttunut tähän epäkohtaan. Usealla paikkakunnalla on päästy ratkaisuun, jossa laboratorio laskuttaa loppukäyttäjää ja tarvittaessa lähettää yhden huomautuslaskun. Jos lasku edelleen jää maksamatta lähettää laboratorio kootusti työn tilaajalle maksamattomat laskut, joka maksaa ne laboratoriolle. Tällöin mahdollinen luottotappio jää kaupungille tai kunnalle. Tätä toimintatapaa kannattaa ehdottaa, jos työn tilaajalle on ehdottoman
tärkeää saada laboratorio itse laskuttamaan loppukäyttäjää ja mainita, että tämä on Hammaslaboratorioliiton
suositus ja on käytössä usealla paikkakunnalla.
Suhdannekysely
Muistutuksena jäsenistölle, että suhdannekysely on käynnissä. Olemme jatkaneet vastausaikaa tämän lehden
ilmestymiseen saakka. Muista osallistua, sillä vain siten saamme arvokasta tietoa. Vastausajan jälkeen vastaukset kootaan ja lähetettään jäsenistölle. Suhdannekyselyn tuloksia saatetaan julkaista myös tässä lehdessä.
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