
                                                                                                                              
ПРЕЙСКУРАНТ

цін на платні стоматологічні послуги
стоматологічного центру «РЕНЕСАНС»

I Загальні види робіт
Огляд, консультація 

100 первинний огляд, консультація                                                  б/сплати 
101 складання плану та кошторису лікування                                  500грн.
102 профілактичний огляд (для пацієнтів клініки)                б/сплати

Місцеве знеболення  (анестезія)
103 ін’єкційна         120грн.
104 додаткова  карпула анестетика        30грн.
105 апаратна  STA анестезія (США)                                                      200грн.
106 одноразова  система для STA анестезії                                       100грн.

Анестезіологічне забезпечення
107 в/венна  седація  ( 1 година)     2000грн.
108 анестезіологічний  супровід  (1 година)     1000грн.

Рентгенодіагностика  (цифрова) 
109 прицільний знімок  (радіовізіограф)                                               100грн.  
110 панорамний  знімок (ортопантомограмма)                                 300грн.

Комп’ютерна   томографія (3D дослідження)
111 обидві щелепи в прикусі, зона дослідження 10см х 10см      600грн.
112 одна щелепа, гайморові пазухи, зона дослідження

10см х8см  
    500грн.  

113 сегмент щелепи, зона дослідження 6см х 6см                            400грн.
114 запис дослідження на CD                                                                     30грн.  

Набір одноразових матеріалів
115 оглядовий комплект (рукавички, маски, серветки …)                 50грн.
116 малий хірургічний комплект (пелюшки, рукавички …)              150грн.
117 великий  хірургічний комплект (халати,простирадла …)       250грн.
118 губо утримувач   Optra Gate (Швейцарія)                                        80грн.



II Ендодонтія (лікування кореневих  каналів)
Первинне ендодонтичне  лікування зуба (без вартості

ендодонтичних інструментів)
201 пломбування 1 (одного) кореневого  каналу                                 600грн. 

Ендодонтичне  переліковування  зуба (без вартості
ендодонтичних інструментів)

202 перепломбування 1 (одного) кореневого  каналу                         800грн.
203 розпломбування  1 каналу       450грн.

Інші маніпуляції
 (без вартості  ендодонтичних інструментів)

204 пломбування  1 каналу в межах  прохідності                            300грн.
205 тимчасове пломбування  каналів зуба лікувальною  

пастою з  закриттям  зуба СІЦ (склоіономерний цемент)
    400грн.

206 видалення стороннього тіла з кореневого  каналу зуба        1200грн.
207 видалення  анкерного штифта                                                      800грн.
208 закриття перфорацій  каналу зуба матеріалом типу 

“ProRoot MTA”
    700грн.

209 надання  невідкладної допомоги  (накладання 
девіталізуючої  пасти при пульпіті,  «відкриття» зуба 
при гострому  періодонтиті)                               

    450грн.  

210 використання кофердаму  при ендодонтичному лікуванні     250грн.
211 підготовка зруйнованого зуба для ендодонтичного 

лікування 
    350грн.  

212 підготовка до протезування  (ревізія  кореневих каналів)      600грн.
 213 тимчасова  СІЦ пломба після ендодонтичного лікування   

на 1-3 місяці                                                                                     
    350грн.

Ендодонтичний інструментарій 
214 комплект ендодонтичних інструментів  (однокореневий 

зуб)   
    300грн.

215 комплект ендодонтичних інструментів 
(багатокореневий зуб)

    500грн.

III Накладання  пломб та естетична
реставрація зубів

300 підготовка  зуба  перед  накладанням  пломби:
препарування  зуба,  накладання   (при  необхідності)
лікувальної  прокладки під пломбу                      

    300грн.  

301 накладання 1 фотополімерної  пломби                                         800грн.
302 накладання 1 склоіономерної  пломби                                           450грн.  

Примітка:
        Вартість пломби вказана при пломбуванні порожнини
розташованої   на  одній  поверхні   коронки  зуба.  Якщо
порожнина  займає  2  поверхні  коронки  зуба,  вартість
пломби збільшується на 30%. 
        Якщо  порожнина  займає   більше  2-х  поверхонь
коронки зуба, то такий зуб підлягає відновленню по розділу



естетичної реставрації.
Естетична реставрація 1 зуба спеціальним фотополімерним

матеріалом
303 без зміни  положення, форми, розмірів зуба                            1300грн.
304 із зміненням положення, форми, розмірів зуба                          1500грн.
305 композитна  вестибулярна накладка (компонір)

(без вартості  спеціальної заготовки, вир. Швейцарія)       
  1700грн.

Відновлення одиночного дефекту зубного ряду балковою
конструкцією в 1 відвідання

306 фотополімерним матеріалом                                                      1800грн.
307 з використанням фантомного зуба                                            1300грн.

Усунення дефектів пломби
308 корекція форми, відновлення  блиску          400грн.  
309 використання кофердаму  при постановці пломби                  250грн.

IV Лікування тимчасових (молочних) зубів 
400 лікування  карієсу      400грн.
401 лікування пульпіту, періодонтиту    з  пломбуванням 

каналів                  
    600грн.  

402 накладання пломби із склоіономеру                                               400грн.
403 накладання  пломби із композиту      500грн.

    V  Профілактика
500 покриття  (герметизація) 1 зуба захисним лаком – 

герметиком                                                          
    150грн. 

501 заливка фісури, щілини, тріщини емалі  1 зуба рідким 
композитом без препарування зуба                                          

    300грн.

502 обробка  чутливих  зубів  емаль – дентин  герметиком 
(1 щелепа)                                        

    400грн.

Зняття пігментного наліту із  емалі зубів (1 щелепа)
503 методом піскомету   + полірування                                               400грн.
504 апаратом Prophyflex Kavo (Німеччина)                 600грн.  
505 ультразвуковий скейлинг  (1 щелепа)     600грн.
506 медикаментозна обробка слизової  порожнини роту                    70грн.

VI  Пародонтологія
600 визначення гігієнічного індексу (ParoPlac)     300грн.
601 діагностика пародонтологічного статусу (PSR- індексу)     400грн.
602 заповнення пародонтальной карти                                              600грн.
603 видалення зубного каменю (ручний скейлинг) 1 щелепа     800грн.
604 медикаментозна обробка зубо-ясеневих  кишень 

(1 щелепа)
    250грн.  

605 підясенна обробка зубів апаратом Prophyflex Perio
 (1 щелепа)

    600грн.

606 рlasmolifting (1 відвідування)                                                          1500грн.



607 озонотерапия (1 відвідування)                 250грн.  
Шинування зубів

608 передня  група зубів (до 6 зубів)     1400грн.
609 бічна група зубів (до 4 зубів)        1200грн.
610 вибіркове пришліфовування зубів       800грн.  

Обробка зубів та пародонтальних кишень  за допомогою
апарату "VECTOR" (Німеччина)

611 на одній щелепі (до 8 зубів)                                                          1700грн.
612   на одній щелепі  (більше 8 зубів)                                                  2200грн.
613 обробка ясеневої кишені,  шийки  1 імплантату     400грн.  
614 урок гігієни порожнини роту       400грн.

VII Відбілювання зубів
700 відбілювання 1 зуба, з застосуванням  лазера       500грн. 

VIII Ортопедія
Планування ортопедичної  роботи

8000 моделювання  Wax Up (Mok Up) 1  зуба                                          300грн.
8001 отримання комплекту спеціальних фото и відео                     500грн.
8002 візуалізація  майбутньої  протезної  роботи  з 

використанням  комп’ютерної  програми  DSD
  2500грн.

Відбитки (один)
8003 відбиток альгінатний                                                                      250грн.
8004 відбиток  (С – силікон)       350грн.
8005 відбиток  (А – силікон)                                                                      450грн.
8006 відбиток  монофазний                                                                      600грн.
8007 відбиток  методом відкритої  ложки (на імплантатах)          700грн.
8008 виготовлення  силіконового ключа                                               300грн. 

Відбиток – реєстратор оклюзії (прикусу)
8009 силіконовий прикусной блок                                                            200грн.
8010 вінілполісилоксановий (типу  EXABITE™)     400грн.  

Відбиткові ложки
8011 індивідуальна  (виготовлена в лабораторії)                             800грн.
8012 стандартна одноразова пластикова                                              70грн.

Діагностична модель (1 щелепа)
8013 із гіпсу                                                                                      300грн.
8014 надрукована  на 3D принтері                                                           600грн.  

Визначення оклюзійних співвідношень  щелеп
(без значних гнатологічних порушень)

8015 накладання лицевої дуги      700грн.  
8016 реєстрація ЦСЩ                                                                                 800грн.
8017 виготовлення воскових валиків для визначення ЦСЩ              800грн.
8018 розширена  діагностика в артикуляторі                                   1500грн.

Зняття 1 коронки (вкладки)



8019 металевої  штампованої                                                         200грн.
8020 металокерамічної     300грн.
8021 цільнокерамічної                                                                             400грн.
8022 цільнолитої,  цільноцирконової                                                     500грн.
8023 з абатмента   (імплантата)                                                            600грн.
8024 видалення  анкерного, скловолоконного   штифта                   800грн.
8025 видалення  литої куксової  вкладки                                             1000грн.
8026 видалення  керамічної  (цирконової) вкладки                             1200грн.

Куксова вкладка
8027 цільна лита                                                                                        1100грн.  
8028 розбірна  лита                                                                                   1400грн.
8029 з використанням штифта (анкерного, скловолоконного) 

та  спеціального композита                                                       
1200грн.

8030 з внутрішньокореневим  атачментом                                       2500грн.
8031 з керамічним покриттям                                                                4500грн.

Тимчасові  ортопедичні конструкції (1 коронка, зуб)
виготовлені в кабінеті

8032 із пластмаси  (типу UNIFAST, Японія)                                          900грн.
8033 із композиту  (типу Protemp™4, Німеччина)   1100грн.

Тимчасові ортопедичні конструкції (1 коронка, зуб)
виготовлені в з/т лабораторії

8034 металева                                                                                 1100грн.
8035 фрезерована   1400грн.
8036 металопластмасова                                                                 1500грн.  
8037 металокомпозитна   1700грн.
8038 металокерамічна                                                                     2800грн.

Адгезивний тимчасовий протез
8039 металопластмасовий зуб                                                             1500грн.
8040 металокомпозитний зуб                                                                1700грн.  

металева  лапка – фіксатор  
8041 проста, одноланкова                                                                      600грн.
8042 складна, багатоланкова                                                                    800грн.

Тимчасовий знімний протез (ТЗП)
8043 частковий   5000грн.
8044 повний     8000грн. 

Постійні ортопедичні конструкції на зубах 
(1коронка, зуб)

8045 вкладка (накладка) з керамічним покриттям                            3500грн.  
8046 вкладка (накладка) керамічна                                                      6000грн.
8047 вінір керамічний                                                                            8000грн.
8048 коронка металева  лита                                                           1400грн.
8049 коронка металопластмасова                                                       1800грн.
8050 коронка металокомпозитна                                                         2100грн.
8051 металокерамічна коронка    3500грн.
8052 металокерамічна коронка з плечовою масою                      4500грн.
8053 керамічна  коронка (пресований ковпачок)                         9000грн.
8054 керамічна коронка (цирконовий ковпачок)                         10000грн. 
8055 цільноцирконова  коронка                                                            10000грн. 



Фіксація незнімних ортопедичних конструкцій
(коронки, мостовидні протези, адгезивні протези)

8056 на тимчасовий  цемент (1 од.)                                                        100грн.
8057 на скло – іономерний цемент (1 од.)                                              300грн.
8058 на полімерний резин – цемент (1од.)                                             350грн.
8059 на композит подвійної полімеризації (1 од.)       550грн.

Бюгельні протези
8060 бюгельний протез з кламерною фіксацією                              13000грн.
8061 бюгельний протез з замковою фіксацією 17000грн.  

Знімні протези на телескопах
8062 телескопічна коронка (комплект)                                                8500грн.  
8063 телескопічна коронка (комплект), з облицюванням 

вторинної коронки
10500грн.

8064 знімний протез                                                                               15000грн.
Знімні пластмасові протези

8065 повний знімний  протез                                                               12000грн.
8066 повний знімний протез з литим базисом                               15000грн.

частковий  знімний протез
8067 до 4 – х зубів                                                                                    6000грн.
8068 більше  4 – х зубів                                                                            8000грн.

Знімні нейлонові  протези (ЗНП)
8069 ЗНП на 1 – 2 зуба                                                                               7000грн.
8070 ЗНП частковий         9000грн.
8071 ЗНП повний                                                                                      15000грн.

Перебазування  протеза
8072 в стоматологічному кабінеті                                                     1400грн.
8073 в зуботехнічній  лабораторії                                                     2500грн.

Ремонт протезів
8074 лагодження  знімного  протеза (перелом)                                  1200грн.
8075 заміна 1 ущільнюючої  втулки (без її вартості)        300грн.
8076 приварка одного кламера  (1 зуба)                                                  800грн.
8077 ремонт ацеталового протеза    3000грн.
8078 лагодження  композитного (пластмасового) протеза             800грн.
8079 лагодження керамічного протеза                                                1200грн.

Протезування на імплантатах
8080 індивідуалізація стандартного абатмента (трансфера) в

кабінеті (без їх вартості)                                         
  1500грн.  

8081 індивідуалізація стандартного тимчасового  абатмента 
в лабораторії  (без його  вартості)                                          

    900грн.  

8082 індивідуалізація стандартного постійного абатмента в 
лабораторії (без його вартості)                                   

  1200грн.  

8083 виготовлення індивідуального абатмента (без вартості 
заводської заготівки та фрезерування)  

  1500грн.

8084 тимчасова  пластмасова коронка на імплантаті      1300грн.  
8085 тимчасова  фрезерована (металопл.) коронка на імпл.   1500грн.

Постійні (з цементною фіксацією) ортопедичні конструкції
(коронка, зуб) на імплантатах (1 одиниця)

8086 металокерамічна коронка                                                      4500грн.



8087 металокерамічна коронка з плечовою масою                   5500грн.
8088 керамічна коронка       10000грн.  
8089 цирконова коронка      10000грн.
8090 коронка з опорою на 2 імплантата (абатмента)  + 50% до 

вартості коронки на 1 імплантаті
Умовно-знімні ортопедичні конструкції (1 одиниця)

8091 металокомпозитна  коронка                                                    3800грн.
8092 металокерамічна  коронка                                                    5000грн.
8093 металокерамічна  коронка  з  плечовою  масою   6000грн.
8094 керамічна коронка 11000грн.  
8095 цирконова  коронка   11000грн.  

безметалова керамічна конструкція (1 одиниця)
8096 на каркасі із цирконію на абатментах  11000грн.
8097 на каркасі із цирконію на імплантатах                          12000грн.

суцільноцирконова конструкція (1 одиниця)
8098 на абатментах                                                                        12000грн.
8099 на імплантатах                                                                      13000грн.

металопластмасова конструкція (1 одиниця)
8100 на литому  каркасі                                                                        3200грн.
8101 на фрезерованому  каркасі (лазерне спікання)                 3500грн.  

коронка - абатмент
8102 керамічна  конструкція на цирконії                           12000грн.
8103 суцільноцирконова  конструкція                                         12000грн.

металокомпозитна  конструкція  (1 одиниця)
8104 на литому каркасі                                                                        3800грн.
8105 на фрезерованому каркасі (лазерне  спікання)                  4200грн.  

            Металокерамічна конструкція (1 одиниця)
8106 на литому каркасі                                                                        5000грн.
8107 на фрезерованому каркасі (лазерне спікання)   5500грн.  
8108 зняття, чистка, повторна  фіксація умовно - знімного 

протеза (без вартості  нових гвинтів)                                   
  1500грн. 

Закриття 1 гвинтового отвору в коронці
8109 тимчасове  закриття     100грн.
8110 постійне  закриття  композитом                                                 250грн.

Знімні протези на локаторах, балці (без їхньої вартості)
8111 протез  пластмасовий    15000грн.
8112 протез  с литим каркасом                                                   20000грн.
8113 встановлення 1 локатора в старий протез                            1500грн.

Корекція оклюзії (зімкнення зубів) при протезуванні
8116 розвантажувальна  капа (мічиганська)                                       5500грн.
8117 оклюзійна  шина (захисна)                                                     2000грн.

Примітка:1. Каркас сплачується, окремо, по накладній. 
2. Вартість  складних  ексклюзивних  зубопротезних робіт, 
робіт з  високими  естетичними  вимогами,     розраховується 
індивідуально!

IX Хірургія

 

Видалення  зубів
9001 типове     900грн.



9002 атипове  (складне, з використанням бормашини)                   1500грн.
9003 видалення  рухливого  зуба      600грн.  
9004 видалення  тимчасового (молочного) зуба                                  300грн.
9005 ушивання ямки зуба     150грн.
9006 заповнення  ямки зуба препаратом «Альвогил»                         100грн. 

Лікування ускладнень після видалення зуба в інших
лікувальних закладах

9007  усунення  кровотечі  з ямки зуба                                                   700грн.
видалення фрагменту кореня зуба

9008 без  резекції альвеолярної кістки                                      1500грн.
9009 з  резекцією  альвеолярної  кістки                                         2000грн.
9010 усунення  сполучення ямки зуба з  гайморовою   пазухою   2500грн.  
9011 лікування  альвеоліту                                                                       700грн.
9012 альвеолотомія  (усунення гострого краю ямки)         800грн.

Видалення  надкомплектних, дистопованих,
напівретенованих  зубів

9013 без резекції фрагменту альвеолярної  кістки                           1500грн.
9014 з  резекцією  фрагменту  альвеолярної кістки       2000грн.

Видалення ретенованих зубів (в тому числі і зуби
«мудрості»)

9015 на верхній щелепі     2500грн.
9016 на нижній щелепі                                                                             3000грн.  

Ендодонтична хірургія
гемісекція зуба, з видаленням кореня та  фрагмента 
коронки зуба

9017 на верхній щелепі                                                                      1500грн.
9018 на нижній щелепі                                                                       1800грн.
9019 видалення кісти (гранульоми) через ямку видаленого зуба   1500грн.

гранульомектомія (кістектомія) з резекцією верхівки 
кореня зуба та  ретроградним пломбуванням

9020 фронтальна група зубів на верхній щелепі                 3200грн.
9021 Фронтальна  група зубів на нижній щелепі                   3500грн.
9022 бічна група зубів на верхній щелепі                             3700грн.
9023 бічна група зубів на нижній щелепі                              3900грн.
9024 усунення зовнішніх  резорбцій, перфорацій коренів               3200грн.  

Видалення  пухлин та пухлиноподібних утворень щелеп
9025 видалення  остеоми, екзостоза, гиперостоза                         3500грн.

видалення  епуліду
9026 з видаленням причинного зуба                                                     1600грн. 
9027 без видаленням  причинного зуба   2200грн.

 видалення  кісти щелепи  (кістектомія)
9028 в передньому  відділі нижньої щелепи                                         3900грн.
9029 в бічному відділі нижньої щелепи                                                 4200грн.
9030 в передньому відділі верхньої щелепи                                        3600грн.
9031 в бічному відділі верхньої щелепи   4000грн.

Хірургічне лікування запальних захворювань щелеп
9032 розтин  та дренування абсцесу                                                    850грн.
9033 ревізія  запального вогнища                                                           650грн.



лікування  перикоронитів
9034 промивання, розсічення каптура                                                    550грн.
9035 висічення каптура                                                                  850грн.

Видалення пухлин  та пухлиноподібних утворень м’яких
тканин порожнини рота 

9036 видалення  ретенційних  кіст малих слинних  та слизових
залоз, фібром

  2200грн.

Пластика м’яких тканин порожнини рота   
9037 пластика вуздечок  язика та  губи                                             1800грн.

пластика присінку порожнини рота
9038 місцевими  тканинами                                                                     3300грн.
9039 з застосуванням  трансплантатів (без їхньої вартості)     3500грн.  

Реконструктивна кісткова пластика щелеп
(без вартості кісткових матеріалів та мембран)

формування альвеолярного гребеня 
9040 безпосередньо  після видалення зуба           850грн.  

методом направленої  тканевої регенерації (GTR)
9041 у фронтальному відділі щелеп                                 3250грн.
9042 в бічному відділі щелеп                                              3450грн.
9043 зняття нерезорбуємої  мембрани  (титанової  сітки)             950грн.

методом аутотрансплантації  (кістковий блок)
9044 у  фронтальному відділі щелеп                                        4500грн.
9045 в бічному відділі щелеп                                                     4800грн.
9046 взяття  кісткового  блоку                                                            2500грн.
9047 висічення  кістково - ясеневого краю  в межах 1 зуба з 

метою  раціонального протезування  
  1300грн.

9048 розщеплення  альвеолярного гребеню                                       3500грн.  
Пародонтальна хірургія

відкритий кюретаж пародонтальних кишень 
9049 в межах 1-2-х зубів                                                                  1500грн.  
9050 в межах 3-4-х зубів                                                                  2000грн.
9051 в межах 5-6 зубів                                                                     2500грн.

усунення  рецесій ясен (в межах 1 зуба)
9052 методом переміщення клаптя   2500грн.

9053 методом вільної  пересадки клаптя                                3000грн.
9054 методом тунелювання  (по Скулану)   3500грн.

гінгівектомія 
9055 у  фронтальному відділі щелеп                                        1500грн.
9056 в бічному відділі щелеп                                                     1800грн.

Пластика м’яких тканин в зоні імплантації
9057 збільшення  ширини  (створення) прикріплених ясен             3500грн.  
9058 збільшення об’єму м’яких тканин      2500грн.
9059 взяття  слизового  (сполучно - тканинного) клаптя          1200грн.  
9060 вестибулопластика під час  імплантації                               1500грн.

Імплантація
виготовлення  хірургічного шаблону



9061 простого шаблону    1300грн.  
9062 складного  шаблону, з направляючими  циліндрами     1800грн.
9063 с 3-D плануванням по технології  FullDrillingGuide          5000грн.  

встановлення   1 гвинтового імплантату 
(без вартості імплантату)

9064 1 етап 2-х етапної імплантації        6000грн.
9065 2 етап – встановлення  1 формувача ясен      1000грн. 
9066 одноетапна   імплантація                                                        7000грн.
9067 аугментація альвеолярного відростка  кістковим 

матеріалом  в   місці встановлення   імплантату                
  1200грн.  

синусліфтинг (без вартості кісткових матеріалів та
мембран)

9068 відкритий 10000грн.
9069 закритий   4000грн.

Видалення імплантата
 (встановленого в іншому лікувальному закладу)

9070 рухливого                                                   700грн.
9071 фіксованого   2500грн.  

Хірургічна ортодонтія
9072 відкриття ретенованого зуба (1 зуб)                                    1500грн.
9073 Встановлення  1 ортодонтичного  імплантата 

(без  вартості імплантата)
  1800грн.

9074 мембрана з PRP – плазми (1 порція)                                               850грн.
9075 губка колагенова «Стимул – ОСС»                                                100грн.

Примітка:  вартість кісткових  матеріалів, мембран, 
імплантатів  та інш.  матеріалів   сплачується окремо.

X Ортодонтія
Загальні види робіт

1000 консультація первинна                                                                     250грн.
Відбитки (1 щелепа)

1001 альгінатний     250грн.
1002 силіконовий                                                                                         350грн.

Модель (1 щелепа)
1003 діагностична                                                                                       300грн.
1004 робоча     250грн.
1005 діагностика та  планування лікування: аналіз моделей, 

рентген  знімків, фотографій                                                    
    350грн.  

1006 контрольний  огляд та  активація брекет – системи
 (1 щелепа)      

    450грн.

1007 контрольний огляд,  корекція та активація 
ортодонтичного апарату                                                           

    350грн.

1008 лагодження  ортодонтичного апарату       400грн.
Знімні  апарати

1009 пластинчатий  апарат на верхню щелепу                                 7000грн.
1010 функціональний апарат (Maxillator , Twin-block , Frenkle, 

Bio bloc III)                                          
   9000грн.



1011 дитячий  протез                                                                               5500грн.
1012 ортодонтичний  трейнер                                                              3500грн. 
1013 каповий апарат                                                                                 5000грн. 
1014 система INVISALIGN   (1 капа)                                                         5500грн.

Позаротові  апарати
1015 лицева маска,  еластичні  тяги                                                     4000грн.
1016 головна тяга: лицева дуга, силові  модулі,   потилицева 

накладка                                                                               
   2500грн.

Незнімні  апарати
1017 апарат для швидкого розширення  верхньої щелепи  –

Hyrax на кільцях, на капах                                                             
   9000грн.

1018 піднебінна  дуга – TPA , лінгвальна дуга                                      4500грн.
1019 апарат для утримання  місця – Space maintainer     5000грн.
1020 апарат для дисталізації  молярів                                                 9000грн.
1021 апарат для переміщення нижньої щелепи вперед

(Herbst , Flex-developer)                                                                  
   9000грн.

Примітка:  технічна частина та розхідні матеріали
сплачуються окремо по накладній.

                                          Брекет - системи
1022 міжапроксимальна  сепарація (1 місце)                                         200грн.
1023 фіксація сепараційного кільця     150грн.
1024 припасовка та фіксація ортодонтичного кільця     350грн.
1025 тимчасова  композитна  конструкція                                          300грн.
1026 фіксація ортодонтичної  кнопки                                                    500грн.
1027 фіксація брекет - системи на 1 щелепу                                    15000грн. 
1028 фіксація лінгвальної брекет- системи на 1 щелепу              60000грн.
1029 заміна брекета     450грн.
1030 екструзія,інтрузія одного зуба                                                    5500грн.
1031 вирівнювання (up righting) одного зуба       5500грн.

Примітка:  1.  Матеріали,  які  використовуються  при
незнімному     ортодонтическом лікуванні  (брекеты, кільця,
дуги, лігатури та інш.), мають різну  вартість                        в
залежності від  виду та  фірми-виробника  та сплачуються
окремо по накладній.
2. Розхідний  матеріал  сплачується окремо по накладній.

Зняття брекет - системи, ретенційні апарати 
1032 зняття брекет – системи                                                            1000грн.
1033 ретейнер знімний  (ретенційні  капа)                                          4000грн.
1034 припасовка та фіксація незнімного ретейнера                        3000грн.
1035 корекція незнімного ретейнера                                                      500грн.
1036 Haw-ley- ретейнер                                                                            4500грн.
1037 видалення зубних відкладень та гігієнічна обробка

 1 щелепи  
    700грн.

Примітка:  технічна  частина  сплачується  окремо  по
накладній.



XI Гнатологія
1100 діагностика значних порушень функціональної оклюзії 

(змикання зубів) та патології СНЩС. Лицева дуга, 
артикулятор                                                                                  

  3000грн.

1101 діагностична  модель з платформою  для гіпсування 
в артикулятор                                                                               

    400грн.

1102 платформа для гіпсування                                                              200грн.
1103 вибіркове  пришліфовування зубів при  порушеннях 

оклюзії  (1 зуб)                                                                                 
    100грн.

1104 мічиганська (нейро – м’язова ) шина для нормалізації
положення нижньої щелепи та висоти оклюзії                      

   5500грн.

1112 депрограматор Easybite®      400грн.

XII Спеціальні методи лікування
Застосування діодного лазера (1 сеанс)

1200 обробка  інфікованих кореневих каналів (1 зуб)                   300грн. 
1201 при ретракції  ясен  (1 зуб)                                                               250грн.
1202 обробка пародонтальних кишень  при пародонтиті      450грн.
1204 висічення  ясен,  створення  гармонійного  ясеневого

контуру  перед протезуванням (1 зуб)
     400грн.

1205 висічення слизового  каптура зуба «мудрості»;  фібром,
розтин  слизових  тяжів, вуздечок  і  т.п.

     400грн.

Застосування озону  (1 сеанс)
1206 обробка  інфікованих кореневих каналів, каріозної 

порожнини  перед пломбою  (1 зуб)               
     250грн.

1207 обробка  ямки зуба  після  видалення                                             250грн.
1208 обробка  абсцесу, вогнища запалення, афт і  т.п.                      350грн.
1209 обробка  фісур  молочних  та  незрілих  (після

прорізування) постійних зубів (1 зуб)                                       
     250грн.

1210 обробка пародонтальних кишень  при пародонтиті      400грн.
1211 обробка зуба перед цементуванням  коронки      250грн.
                                       
                                                                                   
  
      
     
     
    
    
    
       

                                                 


