KAINININKAS
Bendros paslaugos
Konsultacija, profilaktinis patikrinimas, dokumentacija
Nuskausminimas (infiltracinis/laidinis)
Dentalinė rentgeno nuotrauka (tik klinikos pacientams)
Koferdamo sistemos panaudojimas (kai kuriais atvejais būtinas)
Vainikėlio nupjovimas (priklauso nuo sunaudotų grąžtelių kiekio)
Cementavimas (vieno vainikėlio)

Burnos higiena
Profesionali burnos higiena (atliekama: ultragarsu + rankiniais
instrumentais + oro abrazija + dantų poliravimas)
Profesionali burnos higiena (pakartotinas vizitas)

Plombavimas
Stiklojonomerinė plomba
Dantų nujautrinimas spec. surišimo sistema
Vitalizuojantis pamušalas gilaus ėduonies atveju
Šviesoje kietinama plomba (priklauso nuo dydžio)
Danties atstatymas šviesoje kietinama plomba po endodontinio gydymo

Estetinis - funkcinis plombavimas
Estetinis - funkcinis vieno danties plombavimas
(krūminio/prieškrūminio)
Estetinis - funkcinis vieno danties plombavimas (priekinio)

Kaina
5-10€
5-7 €
5€
8-10 €
nuo 5€
5-10€

Kaina
35-45€
25-35€

Kaina
15-30€
4€
3-5€
20-45€
35-60€

Kaina
45-120€
45-140€

*(norint pakeisti formą ir anatomiją +20€)

Sveiko danties plombavimas protezavimo tikslais (keliant sąkandį)

Chirurginis gydymas
Danties šalinimas (priklauso nuo sudėtingumo)
Implantacija
Susiuvimas
Kiuretažas (vieno danties)
Lazerio procedūra (gingivektomija, šaknies kanalo sterilizacija ir kt.)

Dantų šaknų kanalų gydymas
Danties trepanacija
Danties šaknies kanalo chemomechaninis paruošimas „ProTaper“
sistema (Dentsply – Šveicarija)
*(kievienas papildomas kanalas +10 €)

25-45€

Kaina
15-60€
550€
5€
3-5€
10-90€

Kaina
5€
25-48 €

Komplikuoto / atipinio/kalcifikuoto šaknies kanalo platinimas
„ProFinder/FlexoFile/Hedstroem“ (Dentsply – Šveicarija)
Danties šaknies kanalo medikamentinis gydymas
Danties šaknies kanalo plombavimas „Protaper“ gutaperča naudojant
„AH-Plus“ (Dentsply – Šveicarija)

15- 25 €
6€
20 €

*(kievienas papildomas kanalas +10 €)

Danties šaknies kanalo užpildo išėmimas pergydant
Perforacijos uždengimas „MTA“
Kanalo pildymas „MTA“
Svetimkūnio išėmimas iš šaknies kanalo

Protezavimas
Metalo keramikos vainikėlis
Bemetalės keramikos vainikėlis
Keramikinis įklotas, užklotas, laminatė
Lietas metalinis vainikėlis
Laikinas vainikėlis
Plokštelinis dantų protezas (Kulzer/Vita – Vokietija)
Lanko atraminis protezas

15-25 €
15-30 €
40 €
15-45 €

Kaina
145-175 €
220-250 €
220-250 €
100 €
15-20 €
250-280 €
450-550 €

*(su užraktu +60€)

Metalinis kultinis įklotas
Stiklo pluošto kaiščio įcementavimas į danties šaknies kanalą

Protezavimas ant implantų
Metalo keramikos vainikėlis ant implanto
Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto

Kita
Diagnostiniai modeliai
Dantų balinimo kapos (viršutinio ir apatinio žandikaulių)
Balinimo medžiagos švirkštas
Bruksizmo kapa
Protezo pataisa (priklauso nuo dantų skaičiaus)
Protezo perbazavimas

45-75 €
45-75€

Kaina
295-325 €
370-400 €

Kaina
20€
90€
15-20€
45€
15-50€
15-50€

