Стоматологічний центр "Вікторія-Ст"

Україна, м. Київ, вул.Гоголівська 10, оф.10
(067) 450-50-95
https:// viktoria-st.clinic
htps://facebook.com/viktoria.st.clinic
instagram:@viktoriast.clinic
e-mail : viktoria-stomat@ukr.net
«12» серпня 2019
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Прайс-лист на надання медичних послуг
Код

Найменування

Вартість

1. Консультація, діагностика, загальні види робіт_______________________
1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Огляд та консультація з послідуючим лікуванням у це ж відвідування
Огляд та консультація з використанням оглядового набору (тривалість біля
30 хвилин)
Радіовізіограф (1 знімок)
Анестезія
Накладання кофердаму

0.0 грн.
50.0 грн.
100.0 грн.
150.0 грн.
200.0 грн.

Профілактика та гігієна____________________________________________
Зняття зубних відкладень ультразвуком (дві щелепи)
Зняття зубних відкладень з закритим кюретажем (одна щелепа)
Зняття зубних відкладень апаратом "Air Flow" (одна щелепа)
Ремінералізація зубів після зняття зубних відкладень з двох щелеп
Шинування зубів ортодонтичною сталевою дугою або фотополімерною
стрічкою (1зуб)
Герметизація фіссур неінвазивна: очищення поверхні зуба і запечатування
фіссур герметиком (1зуб)
Френектомія за допомогою діодного лазера

800.0 грн.
600.0 грн.
200.0 грн.
200.0 грн.
200.0 грн.
400.0 грн.
500.0 грн.

3.Пародонтологія і лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Діагностика (заповнення парокарти) за 1 щелепу
Закритий кюретаж (1 сектор чи 4 зуба) включає: антисептичну обробку,
полірування поверхні кореня кюретми Грейсі
Вибіркове пришліфовування бугрів для усунення травматичної оклюзії
Накладання аплікації при лікуванні захворювань пародонта
Обробка враженої ділянки при захворюванні слизової оболонки
Vector-терапія всіх зубів
Vector-терапія 1-зуба
Повторна Vector-терапія
Шинування групи зубів (від 4 до 6)
Фотодинамічна терапія (ФДТ) 1 сеанс 2 щелепи

4.

Терапевтичне лікування карієсу_________________________________

4.01
4.02
4.03

Лікування молочного зуба: середній карієс (матеріал "Twinky Star")
Лікування молочного зуба: глибокий карієс (матеріал "Twinky Star")
Лікування постійного зуба: поверхневий карієс (матеріал "Gradia"GC
Японія,"Tetric H cerem", "Ivoclar" Німеччина)
Лікування постійного зуба: середній карієс (матеріал "Gradia"GC
Японія,"Tetric H cerem", "Ivoclar" Німеччина)

4.04

150.0 грн.
800.0 грн.
100.0 грн.
100.0 грн.
100.0 грн.
2500.0 грн.
100.0 грн.
2000.0 грн.
3000.0 грн.
400,00

300.0 грн.
400.0 грн.
600.0 грн.
800.0 грн.

Код

Найменування

4.05

Лікування постійного зуба: глибокий карієс (матеріал "Gradia"GC
Японія,"Tetric H cerem", "Ivoclar" Німеччина)
Часткова реставрація зуба - 1/3 поверхні зуба (матеріал “ESSENTIA GC” Японія)
Реставрація зуба - 1/2 поверхні зуба (матеріал “ESSENTIA GC” Японія)
Повна реставрація зуба (матеріал “ESSENTIA GC” Японія)
Відновлення відсутнього зуба з використанням скловолокна та фотополімера
(адгезивний міст)
Пломба з склоіномера
Лікування карієсу методом інфільтрації ICON

4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11

5.
5.1
5.2
5.3

6.
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13

Вартість
1000.0 грн.
1000.0 грн.
1500.0 грн.
2000.0 грн.
4500.0 грн.
500.0 грн.
1200.0 грн.

Естетичні послуги__________________________________________________
Офісне відбілювання зубів системою Magic Smaile США (1відвідування 2
щелепи за допомогою відбілюючих гелів Carbamide Peroxide 44%, Hydrogen
Peroxyde 25% (США)
Виготовлення капи для домашнього відбілювання, при бруксизмі,
ретенційна - 1 щелепа (гелі для відбілювання оплачуються додатково)
Внутрішньокоронкове відбілювання (складається з 3-х відвідуваннь) і
включає: механічну чистку, використання склоіномерного цемену,
відбілюючого реагенту Opalescence (США), гідроокису Са+, тимчасва пломба

2500.0 грн.
900.0 грн.
800.0 грн.

Ендодонтичне лікування_________________________________________
Накладання девіталізуючої пасти
Медикаментозна та інструментальна обробка каналу однокореневиго зуба
(ручна)
Медикаментозна та інструментальна обробка одного каналу
багатокореневого зуба (ручна)
Пломбування каналів сіланами з використанням гутаперчивих штіфтів
(однокореневого)
Пломбування каналів сіланами з використанням гутаперчивих штіфтів
(багатокореневого зуба) ціна за один канал
Розпломбування каналу (просте - до 15 хвилин)
Розпломбування каналу (складне - більше 15 хвилин)
Заапекальна терапія вогнищ запалення препаратами з гідроокисом кальцію
(однокореневий зуб)
Заапекальна терапія вогнищ запалення препаратами з гідроокисом кальцію
(багатокореневий зуб) ціна за один канал
Апаратне лікування (за допомогою ендомотору XSmart Dentsply США) Перше
відвідуваня . (Ціна за один канал)
Апаратне лікування (за допомогою ендомотору XSmart Dentsply США) Друге
відвідуваня . (Ціна за один канал)
Лікування пульпіту та періодонтиту в молочніх зубах (1канал)
Тимчасова пломба

250.0 грн.
200.0 грн.
150.0 грн.
300.0 грн.
250.0 грн.
100.0 грн.
300.0 грн.
250.0 грн.
150.0 грн.
500.0 грн.
300.0 грн.
200.0 грн.
100.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

7.Ендодонтичне лікування за допомогою операційного мікроскопу Global США. Первинне
лікування.
ПРОВОДИТЬСЯ В НАШІЙ КЛІНІЦІ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЛІКАРЯ
за адресою: м.КИЇВ, вул.ШОЛУДЕНКА 1а,оф.2
(метро «ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Консультація лікаря ендодонтиста без використаня мікроскопу
Обстеження та діагностика за допомогою мікроскопу стану зубів (тріщин
коронкової та кореневої частин, контактних пунктів,стану пломб і т.д.).
Складання плану лікування, фото протокол
Лікування одноканального зуба
Лікування двохканального зуба
Лікування 3-х канального зуба
Лікування 4-х канального зуба

100.0 грн.
600.0 грн.
2500.0 грн.
3500.0 грн.
4900.0 грн.
5900.0 грн.

8.Ендодонтичне лікування за допомогою операційного мікроскопу Global США . Повторне
лікуваня.
8.01

Лікування одноканального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих
каналів або канали не склерозовані – використовується
не повний ендодонтичний протокол)

3200.0 грн.

8.02

Лікування одноканального зуба ускладнене (кореневі канали обмуровані
або склерозовані – використовується повний ендодонтичний протокол)

3500.0 грн.

8.03

Лікування двох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих
каналів або канали не склерозовані – використовується
не повний ендодонтичний протокол)

4200.0 грн.

Лікування двох-канального зуба ускладнене (кореневі канали обмуровані
або склерозовані – використовується повний ендодонтичний протокол)

4500.0 грн.

Лікування трьох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих
каналів або канали не склерозовані – використовується
не повний ендодонтичний протокол)

5600.0 грн.

8.06

Лікування трьох-канального зуба ускладнене (кореневі канали обмуровані
або склерозовані – використовується повний ендодонтичний протокол)

5900.0 грн.

8.07

Лікування чотирьох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих
каналів або канали не склерозовані – використовується
не повний ендодонтичний протокол)

6600.0 грн.

Лікування чотирьох-канального зуба ускладнене (кореневі канали обмуровані
або склерозовані – використовується повний ендодонтичний протокол)

6900.0 грн.

8.09

Попередньоендодонтичне відновлення зуба (білдап)

600.0 грн.

8.1

Видалення фрагменту інструмену з кореневого каналу (фрагмент
розташований в при коронковій частині кореня)

1000.0 грн.

8.2

Видалення фрагменту інструмену з кореневого каналу (фрагмент
розташований ближче ніж 1/3 до апексу зуба)

1500.0 грн.

Видалення вкладки (просте) 1/3 довжини кореня
Видалення вкладки (ускладнене) більше 1/3 довжини кореня

600.0 грн.
1000.0 грн.

8.04
8.05

8.08

8.3
8.4

8.5

Використання матеріалу ProRoot (закриття дефекту кореневої частини зуба)

600.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

8.6
8.7
8.8

9.

Розробка одноканального зуба під куксову вкладку
Розробка двох-канального зуба під куксову вкладку
Розробка трьох-канального зуба під куксову вкладку

1000.0 грн.
1500.0 грн.
2000.0 грн.

Ортопедичне лікування_____________________________________________

9.001 Огляд та консультація стоматолога-ортопеда з виготовленням діагностичних
моделей
9.01 Зняття відбитків альгінатною масою (одна щелепа)
9.02 Зняття відбитків С-силиконовою масою (одна щелепа)
9.03 Зняття відбитків А-силіконовою масою (одна щелепа)
9.04 Армування зуба за допомогою сталевого анкерного штіфта
9.05 Армування зуба за допомогою скловолоконного штіфта
9.06 Вкладка із Со Сr (проста)
9.07 Вкладка із Co Cr (розбірна)
9.08 Вкладка із Co Cr (з опаковим покриттям)
9.09 Вкладка із тех.композита
9.10 Вкладка із оксида цирконія (розбірна)
9.11 Вкладка із оксида цирконія (проста)
9.12 Пластмасова коронка (тимчасова)
9.13 Пластмасова коронка (постійна)
9.14 Суцільнолита коронка (металева коронка чи литий зуб у мостовидному
протезі)
9.15 Металокерамічна коронка чи фасетка проста – плече металокераміка
(литво Co Cr)
9.16 Металокерамічна коронка чи фасетка складна – плече кераміка
(литво Co Cr)
9.17 Металокерамічна коронка на імпланті на каркас Со Сr (+ціна абатмента чи
платформи)
9.18 Металокерамічна коронка на імпланті на каркасі із діоксида цирконія (+ціна
абатмента чи платформи)
9.19 Безметалова керамічна коронка без каркасу з дисилікату літія
(«Ivoclar-Emax» Німеччина ; «GC-LiSi» Японія)
9.20 Безметалева керамічна коронка на каркасі оксид цирконію
9.21 Вініри
9.22 Виготовлення індивідуальної ложки на одну щелепу
9.23 Іммідіат-протез (метелик) із нейлона
9.24 Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з акрілу
9.25 Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з нейлону
9.26 Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з акрону
9.27 Бюгельний протез з кламерним кріпленням ACRON простий
9.28 Бюгельний протез з замковим кріпленням (+ціна замків) складний
9.29 Повний з'ємний протез з зубами "Ivoclar" з акрілу
9.30 Перебазуваня з'ємного протезу
9.31 Лагодження з'ємного протезу з приваркою 1-2 зубів
9.32 Фіксація коронки склоіномером, повторне цементування
9.33 Фіксація постійної конструкції на цемент подвійного затвердіння або "Фуджі"
GC Японія (один зуб)
9.34 Видалення внутрішньокореневої вкладки,штифта методом випилювання
9.35 Видалення внутрішньокореневої вкладки,штифта за допомогою ультразвука
9.36 Знятя штампованої коронки
9.37 Знятя металокерамічної коронки
9.38 Заміна втулки аттачмена

200.0 грн.
150.0 грн.
250.0 грн.
800.0 грн.
600.0 грн.
800.0 грн.
500.0 грн.
700.0 грн.
1000.0 грн.
1200.0 грн.
2500.0 грн.
2000.0 грн.
200.0 грн.
400.0 грн.
1000.0 грн.
2000.0 грн.
2200.0 грн.
3000.0 грн.
4000.0 грн.
3000.0 грн.
3500.0 грн.
4000.0 грн.
300.0 грн.
1500.0 грн.
3000.0 грн.
4000.0 грн.
4000.0 грн.
4000.0 грн.
5000.0 грн.
4000.0 грн.
500.0 грн.
400.0 грн.
100.0 грн.
200.0 грн.
300.0 грн.
800.0 грн.
100.0 грн.
200.0 грн.
300.0 грн.

9.39

Код
10.

Кламер із нейлона

1000.0 грн.

Найменування
Хірургічне лікування__________

Вартість

__________________________________

ПРОВОДИТЬСЯ В НАШІЙ КЛІНІЦІ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЛІКАРЯ
за адресою: м.КИЇВ, вул.ШОЛУДЕНКА 1а,оф.2
(метро «ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»)
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18

Видалення молочного зуба під аплікаційним знеболенням
300.0 грн.
Видалення молочного зуба під інфільтраційним знеболенням
400.0 грн.
Видалення зуба з використанням одного хірургічного інструмента (просте)
500.0 грн.
Видалення зуба з використанням двох та більше хірургічних інструментів
(складне)
800.0 грн.
Видалення ретинованого зуба, який знаходиться вище рівня кістки (просте)
1000.0 грн.
Видалення ретинованого зуба, який знаходиться нижче рівня кістки (складне)
1300.0 грн.
Атипове видалення дистапованого зуба, кут розташування якого менше 30”
1400.0 грн.
Атипове видалення дистапованого зуба, кут розташування якого більше 30’’
1800.0 грн.
Пластика кістки після видалення одного зуба (кістка+мембрана)
8000.0 грн.
Пластика кістки після видалення двох зубів поряд (кістка+мембрана)
12000.0 грн.
ПРФ мембрани
200.0 грн.
Резекція верхівки кореня з легким доступом
700.0 грн.
Резекція верхівки кореня зі складним доступом
1000.0 грн.
Гемісекція
700.0 грн.
Виправлення хірургічного шаблону - за кожен імплант (по курсу НБУ)
100.0 долл.
встановлення імпланта (по курсу НБУ)
300.0 долл.
Встановлення формувача
500.0 грн.
Виправлення прикусу системою «Інвізілайн» (по курсу НБУ)
4500.0 долл.

11.

Ортодонтичне лікування____________________________________________________

11.01 Огляд та консультація стоматолога-ортодонта
11.02 Огляд та консультація стоматолога-ортодонта зі складаням плану лікування
(розрахунок ТРГ і ОРПГ, внутрішньо- і зовнішньо- ротові фотографії+
виготовлення діагностичних моделей)
11.03 Отримання відбитків, виготовлення діагностичних моделей супергіпс і
їх аналіз
11.04 Фотометрія
11.05 Знімний апарат БіоБлок на одну щелепу (д-ра Джона Мью)
11.06 Апарат Брюкля на одну щелепу
11.07 Розширюючий апарат з гвинтом, кламерами Адамса,вестибуляною дугою з
оклюзійними накладками, похилою площиною, петлями Рудольфа
11.08 Лінгвальний бюгель (піднебний); Space maker (утримувач простору); Nance,
Pendulum, губний бампер
11.09 Дісталізуючий апарат Pendulum
11.10 Губний бампер
11.11 Апарат для дісталізації молярів з кнопкою Nance, на кільцях , з гвинтом
Hyrax, Marko Rosa
11.12 Апарат Mesial Get (Distal Get) односторонній / двосторонній
11.13 Апарат Твін-блок стандартний з розширюючим гвинтом
11.14 Апарат Біоблок ІІІ, Біоблок ІV професора Джона Мью
11.15 Активатор Френкеля
11.16 Трейнер "Myobrace"
11.17 Активація, корекція знімного / незнімного апарату
11.18 Контроль лікування знімного / незнімного апарату
11.19 Ремонт знімного / незнімного апарату (залежить від складності)
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Найменування

11.20 Непряме позиціонування брекетів у программі "Easy Brace" 3Shape Данія
(2щелепи)
11.21 Фіксація металевої брекет-системи (1щелепа) Ormko USA
11.22 Фіксація керамічної брекет-системи (1щелепа) Ormko USA
11.23 Фіксація сапфірової брекет-системи (1щелепа) Ormko USA
11.24 Фіксація самолігуючих брекетів DamonQ USA (1щелепа)
11.25 Фіксація самолігуючих брекетів Quadrix (1щелепа) Корея
11.26 Фіксація самолігуючих брекетів DamonClear (1щелепа) Ormco USA
11.27 Оклюзійні накладки
11.28 Повторна фіксація брекета (1зуб)
11.29 Заміна дуги NITI (кругла)
11.30 Заміна дуги NiTi(прямокутна,термо)
11.31 Заміна дуги (реверсійна прямокутна, кругла)
11.32 Заміна дуги (SS металева)
11.33 Заміна дуги (SS металева з покриттям)
11.34 Заміна дуги NiTi з покриттям
11.35 Заміна дуги Damon CuNiTi)
11.36 Міжщелепна тяга (1уп.)
11.37 Дебондинг брекет-системи (1 щелепа)
11.38 Фіксація ретейнера Ormko (1зуб)США
11.39 Фіксація ретейнера Leone (1зуб) Італія
11.40 Активація (заміна лігатур силіконових, металевих, еластичного ланцюжка,
пружини, сапарація за щелепу
11.41 Фіксація лінгвальної вестибулярної кнопки
11.42 Лікування брекет-системою за допомогою багатопетлевої техніки по методу
Садао Сато MEAW tachnigue (металеві брекети)
11.43 Лікування брекет-системою за допомогою багатопетлевої техніки по методу
Садао Сато MEAW tachnigue (керамічні брекети)
11.44 Ретенційна капа (0,5; 0,75; 1мм)
11.45 Ретенційна капа Damon двохщелепна
11.46 Індивідуальна капа при бруксизмі
11.47 Індивідуальна капа для діагностики БрукЧеккер
11.48 Суглобова шина (міорелаксуюча або стабілізуюча)
11.49 Спортивна захисна капа (індивідуальна)
11.50 Встановлення мікроімпланта “Leone MiNi" Італія
11.51 Встановленя мікроімпланта "Hubit MINI" Корея
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