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Diagnosztika, szájhigiénia, fogfehérítés
vizsgálat, kezelési terv, árajánlat készítése
kontrollvizsgálat
RTG-felvétel, digitális (4. db-tól ingyenes)
fogkőeltávolítás, polírozás
fogfehérítés, rendelői, Beyond Max vagy Heydent (lézeres)
Konzerváló és esztétikai kezelések
gyökérkezelés és gyökértömés 1/2/3/több
gyökércsatorna esetén, RTG-felvételekkel, egy ülésben
u.a két v. több ülésben (amennyiben gyógyszeres zárás szükséges)
ideiglenes tömés
kompozit tömés
kompozit tömés, fognyakra
Gradia kompozit betét
kerámia héj, préskerámia (E-Max)
arany betét
barázdazárás
kompozit tömés, tejfogba
Fogpótlások
korona, híd eltávolítása
ideiglenes korona, híd készítése rendelőben
ideiglenes korona, híd készítése, fogtechnikai, kompozit
hosszútávú ideiglenes korona, híd (fémkerámia)
fémkerámia korona, híd
fémkerámia korona implantátumra
fémmentes kerámia korona vagy héj frontfogra, E-Max
fémmentes kerámia korona, híd, cirkónium-kerámia
teleszkóp korona
korona, betét visszaragasztása
fogcsonk felépítése korona alá, kompozittal
külön öntött fémcsap
üvegszálas csapos felépítés
ideiglenes fogsor
teljes fogsor, alsó vagy felső
részleges fémlemezes fogsor
teleszkópos vagy egyéb finommechanikai elhorgonyzású
fémlemezes fogsor
implantátumokon elhorgonyzott fogsor, LOCATOR
implantátumokon elhorgonyzott fogsor, merevítőrudas
Szájsebészeti beavatkozások
fog vagy foggyökéreltávolítás
fog vagy fog gyökéreltávolítás sebészi úton
gyökércsúcs-resectio, frontfog
gyökércsúcs-resectio, rágófog
arcüreg zárás
bölcsességfog eltávolítás
Implantáció
implantátum behelyezés (CAMLOG) (tartalmazza a későbbi feltárás
és az ínyformázó költségét is)
csontpótlás, (Bio-Oss v. OrthoSera, membránnal együtt, felhasznált
műcsont mennyiségétől függően)
arcüreg alap beemelés, belső, csontpótló anyaggal együtt
arcüreg feltöltés, külső, csontpótló anyaggal együtt
implantátum felépítmény, standard, titán
implantátum felépítmény, csavaros rögzítéshez, titán
implantátum felépítmény, cirkónium
implantátum felépítmény fogsor alá, LOCATOR
implantátum felépítmény fogsor alá, merevítőrudas
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ingyenes
ingyenes
2000, max. 8.000
16.000
50.000

25.000/30.000/40.000/45.000
32.000/37.000/47.000/52.000
ingyenes
18.000
10.000
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50.000 + arany ár
8.000
10.000

2000/pillér
2000/tag
10.000/tag
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53.000/tag
59.000
75.000
75.000/tag
40.000
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100.000
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200.000
200.000
200.000

12.000
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25.000
35.000
25.000
15.000-40.000

135.000
45.000-90.000
75.000
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