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«24» липня 2018

Прайс-лист на надання медичних послуг
Код

Найменування

Вартість

1. Первинні та супутні стоматологічні маніпуляції
101

Консультація та первинний огляд

100.0 грн.

102

Консультація імплантолога

200.0 грн.

103

Пакет АнтиСНІД / АнтиГЕПАТИТ

30.0 грн.

104

Рентгенівський знімок

70.0 грн.

105

Урок гігієни

106
107
108
109

Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку та полирування
профпастами (1 щелепа)
Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку та полирування
профпастами (2 щелепи)
Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку, полирування
профпастами та з аерофлоу (1 щелепа)
Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку, полирування
профпастами та з аерофлоу (2 щелепи)

100.0 грн.
350.0 грн.
650.0 грн.
500.0 грн.
950.0 грн.

110

Зняття зубних відкладень (1 зуб)

30.0 грн.

111

Полірування профпастами (1 зуб)

20.0 грн.

112

Аерфлоу — відбілювання содаструйним апаратом (1 зуб)

40.0 грн.

113

Покриття зубу десенсетайзером (1 зуб)

50.0 грн.

114

Лазерне відбілювання зубів (1 зуб)

115

Лазерне відбілювання зубів (1 щелепа)

1800.0 грн.

116

Лазерне відбілювання зубів (2 щелепи)

3500.0 грн.

117

Відбілювання внурішньокореневе (1 зуб (1 сеанс))

100.0 грн.

118

Капа для відбілювання в домашніх умовах м'яка - 1 слой (1 щелепа)

600.0 грн.

119

Капа при бруксизмі - 1 слой (1 щелепа) жорстка капа

800.0 грн.

120

Капа при бруксизмі - 2 слоя (1 щелепа) жорстка капа

1500.0 грн.

121

Капа - 2 слоя (1 щелепа) м'яка капа

1300.0 грн.

122

Анестезія аплікаційна

123

Анестезія ін'єкційна інфільтраційна / провідникова

124

Ін'єкція лікарського препарату

125

Електроодонтодіагностика (ЕОД)

100.0 грн.

126

Діагностична модель (2 щелепи)

400.0 грн.

150.0 грн.

30.0 грн.
110.0 грн.
60.0 грн.

2. Терапевтичне лікування
201

Герметизація фісур неінвазивна

200.0 грн.

202

Пломбування фісурного карієсу текучим фотополімером

300.0 грн.

203

Склоіномерна пломба на молочний зуб

300.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

204

Середній карієс (Фотак Філ)

400.0 грн.

205

Середній карієс (Профил / Філтек)

450.0 грн.

206

Глибокий карієс (Фотак Філ)

450.0 грн.

207

Глибокий карієс (Профіл / Філтек)

600.0 грн.

208

Глибокий карієс, сендвіч-конструкція (Фотак Філ + Профіл / Філтек)

700.0 грн.

209

Усунення клиновидного дефекту пришийкового карієсу (Breeze)

400.0 грн.

210

Усунення клиновидного дефекту пришийкового карієсу (G.Cem)

450.0 грн.

211

Усунення клиновидного дефекту пришийкового карієсу (Relyx)

500.0 грн.

212

Ізолююча кальцій вмісна прокладка Кальцемол

100.0 грн.

213
214

Відновлення сильно зруйнованого зубу методом художньої реставрації (1/2
коронки) (Профил / Парафил / Філтек)
Відновлення сильно зруйнованого зубу методом художньої реставрації (2/3
коронки) (Профил / Парафил / Філтек)

650.0 грн.
750.0 грн.

215

Вінір фотополімерний (Профил / Парафил / Філтек)

216

Штифт скловолоконний – не під протезування (кількість 1 шт.)

300.0 грн.

217

Штифт скловолоконний – не під протезування (кількість 2 шт.)

400.0 грн.

218

Відновлення культі зуба – під протезування (1 штифта)

500.0 грн.

219

Відновлення культі зуба – під протезування (2 штифта)

650.0 грн.

220

Постановка девіталізуючої пастою (Парапаста / Девит Ц,А)

200.0 грн.

221

Тимчасове пломбування кореневих каналів молочного зубу

150.0 грн.

222

Пломбування 1-го каналу одноканального зуба сіллером (Тиедент з
гуттаперчою)

300.0 грн.

223

Пломбування 2-х канального зуба сіллером (Тиедент з гуттаперчою)

500.0 грн.

224

Пломбування 3-х канального зуба сіллером (Тиедент з гуттаперчою)

700.0 грн.

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Пломбування багатоканального зуба сіллером - 4 або більш кореневих
каналів (Тиедент з гуттаперчою)
Первинна механічна розробка та медикаментозна обробка 1 кореневого
канала
Первинна механічна розробка та медикаментозна обробка 2 кореневих
каналів
Первинна механічна розробка та медикаментозна обробка 3 кореневих
каналів
Первинна механічна розробка та медикаментозна обробка 4 або більш
кореневих каналів
Механічна розробка та медикаментозна обробка 1 кореневого канала
раніше пломбованого зуба
Механічна розробка та медикаментозна обробка 2 кореневих каналів
раніше пломбованого зуба
Механічна розробка та медикаментозна обробка 3 кореневих каналів
раніше пломбованого зуба
Механічна розробка та медикаментозна обробка 4 або більш кореневих
каналів раніше пломбованого зуба
Хімічна обробка склерозованого або раніше пломбованого 1 кореневого
канала
Хімічна обробка склерозованого або раніше пломбованого 2 кореневих
каналів
Хімічна обробка склерозованого або раніше пломбованого 3 кореневих
каналів

1000.0 грн.

800.0 грн.
170.0 грн.
260.0 грн.
350.0 грн.
450.0 грн.
170.0 грн.
260.0 грн.
350.0 грн.
450.0 грн.
170.0 грн.
350.0 грн.
350.0 грн.

Код
237
238
239
240
241

Найменування
Хімічна обробка склерозованого або раніше пломбованого 4 або більш
кореневих каналів
Тимчасове пломбування 1 каналів при наяності запального процесу
(Септоміксин / Апексдент / Пульпосептин)
Тимчасове пломбування 2 каналів при наяності запального процесу
(Септоміксин / Апексдент / Пульпосептин)
Тимчасове пломбування 3 каналів при наяності запального процесу
(Септоміксин / Апексдент / Пульпосептин)
Тимчасове пломбування 4 або більш кореневих каналів при наяності
запального процесу (Септоміксин / Апексдент / Пульпосептин)

Вартість
450.0 грн.
200.0 грн.
350.0 грн.
500.0 грн.
600.0 грн.

242

Тимчасова пломба (Дентин-паста)

60.0 грн.

243

Тимчасова пломба (Клип Ф)

150.0 грн.

244

Зняття коронки за допомогою Копа

200.0 грн.

245

Зняття коронки методом розпилювання

300.0 грн.

246

Витяг литої культьової вкладки або анкерного штифта з кореневого каналу

300.0 грн.

247

Шинування рухомих зубів (1 зуб)

200.0 грн.

248

Корекція шини (1 зуб)

200.0 грн.

249

Відновлення втраченого зуба на скловолоконному дроті/стрічці

1200.0 грн.

250

Відновлення зуба на скловолоконній балці (Меріленд)

1600.0 грн.

251

Закриття перфо PROROOT

250.0 грн.

252

Розробка канала, підготовка під культьову вкладку

200.0 грн.

253

Коффердам (Раббердам)

100.0 грн.

3. Ортопедичне лікування
301

Металлокерамічна коронка фронтальної або жувальної групи зубів та
включаючі премоляри (Німеччина)

2600.0 грн.

302

Металлокерамічна коронка на імплантаті

3000.0 грн.

303

Керамічна коронка з оксида цирконія на імплантаті

4500.0 грн.

304

Встановлення абатмента

1350.0 грн.

305

Встановлення абатмента индивідуальний // угловій

2000.0 грн.

306

Встановлення индивідуального естетичного абатмента

2500.0 грн.

307

Встановлення индивідуального естетичного абатмента Zircon

5000.0 грн.

308

Керамічні вініри, напівкоронки (E.max)

4500.0 грн.

309

Керамічна коронка (E.max)

4500.0 грн.

310

Керамічна коронка (на оксиді цирконія)

4500.0 грн.

311

Керамічна культьова вкладка (з оксида цирконія)

2000.0 грн.

312

Лита культьова вкладка / розборна вкладка

313

Вінір фотополімерний (Харизма / Філтек) лабораторн.

314

Цільнолита коронка (КХС) без напилення

800.0 грн.

315

Цільнолита коронка (КХС) з напиленням

1000.0 грн.

316

Тимчасова коронка пластикова / фотополімерна

400.0 грн.

317

Тимчасова коронка лабораторна

500.0 грн.

318

Условно-знімний // дуговий протез на імплантатах

600.0 грн.
1000.0 грн.

10950.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

319

Протез на имплантатах с локаторами

5000.0 грн.

320

Локатор для протеза на імплантатах (1 од.)

800.0 грн.

321

Балкові кріплення

600.0 грн.

322

Повний знімний протез з нейлоновим каркасом / Повний знімний тонкий
акриловий протез (гарнітура Ivoclar)

4500.0 грн.

323

Повний знімний протез акриловий протез (гарнітура Ivoclar)

3500.0 грн.

324

Частковий знімний з нейлоновим каркасом (гарнітура Ivoclar)

3500.0 грн.

325

Частковий знімний акриловий протез до 5 зубів (гарнітура Ivoclar)

2500.0 грн.

326

Частковий знімний нейлоновий протез до 5 зубів (гарнітура Ivoclar)

3500.0 грн.

327

Тимчасовий знімний протез акрил (гарнітура Ivoclar)

2500.0 грн.

328

Армований знімний протез (незалежно від кількості зубів)

4000.0 грн.

329

Іммедіат косметичний знімний протез до 3-х зубів (тимчасовий) акрил

650.0 грн.

330

Іммедіат косметичний знімний протез до 3-х зубів (тимчасовий) нейлон

850.0 грн.

331

Бюгельний кламерний протез односторонній (частковий)

3500.0 грн.

332

Бюгельний кламерний протез (полний)

4500.0 грн.

333

Бюгельний замковий протез односторонній (частковий)

5000.0 грн.

334

Бюгельний замковий протез (полний)

6000.0 грн.

335

Замок (атачмент) до бюгельного протеза (за 1 оденицю)

350.0 грн.

336

Заміна пластикових частин аттачмена (1 шт.)

300.0 грн.

337

Лагодження знімного протезу (акрил)

300.0 грн.

338

Лагодження знімного протезу (нейлон)

500.0 грн.

339

Приварка одного зуба / кламера

500.0 грн.

340

Перебазування протеза (акрил)

350.0 грн.

341

Перебазування протеза (нейлон)

550.0 грн.

342

Корекція знімного протезу

100.0 грн.

343

Індивідуальна ложка (1 щелепа)

300.0 грн.

344

Індивідуальна ложка з прикусними валиками (1 щелепа)

350.0 грн.

345

Воскове моделювання зубу WAX UP (1 зуб)

100.0 грн.

346

Відбиток основний (1 щелепа)

200.0 грн.

347

Відбиток антогонист силіконовий (1 щелепа)

150.0 грн.

348

Відбиток альгінат (1 щелепа)

110.0 грн.

349

Блоки (2 шт.)

100.0 грн.

350

Фіксація коронки / вкладки (Cetac cem)

150.0 грн.

351

Фіксація коронки / вкладки (Breeze)

200.0 грн.

352

Фіксація коронки / вкладки (Relyx)

250.0 грн.

353

Фіксація коронки вінтовая на імплантате

400.0 грн.

4. Хірургічне лікування
401

Видалення молочного зуба

250.0 грн.

402

Видалення однокореневого зуба

400.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

403

Видалення багатокореневого зуба

500.0 грн.

404

Складне видалення багатокореневого зуба

1000.0 грн.

405

Видалення ретінірованного зуба

2500.0 грн.

406

Видалення рухомого зуба при парадонтиті

200.0 грн.

407

Видалення відколотої частини коронкової частини зуба

150.0 грн.

408

Видалення кореня зруйнованого зуба

300.0 грн.

409

Резекція верхівки кореня зуба

1500.0 грн.

410

Гемісекція кореню зуба

1000.0 грн.

411

Видалення капюшону над зубом мудрості

350.0 грн.

412

Гінгівектомія

350.0 грн.

413

Постановка гемостатичної губки

150.0 грн.

414

Розтин абсцесу та встановлення дренажу

300.0 грн.

415

Кюретаж

250.0 грн.

416

Усунення рецесії (в обл.1 зуба)

700.0 грн.

417

Накладання швів

150.0 грн.

418

Зняття швів

100.0 грн.

419

Накладання та зняття швів

250.0 грн.

420

Заповнення лунки матеріалом “Коллапан з лінкоміціном” (1 г)

500.0 грн.

421

Заповнення лунки матеріалом “Коллапан з лінкоміціном” (2 г)

700.0 грн.

422

Заповнення лунки матеріалом “Коллапан з лінкоміціном” (3 г)

900.0 грн.

423

Встановлення імплантата (α.dent, Ізраїль)

8500.0 грн.

424

Встановлення імплантата (Mega Gen, Ю. Корея)

4600.0 грн.

425

Підсадка штучної кісткової тканини (виключаючи вартість костного матеріалу
та мембрани) за один квадрант (незалежно від кількості збережених зубів)
Bio Oss 0,5 г

3200.0 грн.

426

Розщеплення альвеолярного паростка

2500.0 грн.

427

Синус-ліфтинг відкритий (виключаючи вартість костного матеріалу та
мембрани)

8500.0 грн.

428

Синус-ліфтинг закритий

3500.0 грн.

429

Мембрана Bio Gide 16x22

2700.0 грн.

430

Мембрана Bio Gide 25х25

3000.0 грн.

431

Мембрана PRP

500.0 грн.

432

Мембрана PRF

1000.0 грн.

433

Встановлення формувача ясен (1 од.)

434

Пластика уздечки губы (зі швами)

1000.0 грн.

435

Пластика уздечки языка (зі швами)

700.0 грн.

436

Пластика предверія рота

437

Лоскутна операція (в обл. 1 зубу)

438

Лоскутна операція (сегмент (3-4 зуба))

1500.0 грн.

439

Закриття соусття гайморової пазухи

3500.0 грн.

650.0 грн.

2500.0 грн.
500.0 грн.

