Стоматологічний центр "Вікторія-Ст"
Україна, м. Київ, вул.Шолуденко 1а, оф.2
(067) 444-81-16
viktoria-stomat@ukr.net

«16» березня 2020

Прайс-лист на надання медичних послуг
Код

Найменування

Вартість

1.Консультація, діагностика, загальні види робіт
1.1

Огляд та консультація з послідуючим лікуванням у це ж відвідування

0.0 грн.

1.2

Огляд та консультація з використанням оглядового набору (тривалість біля
30 хвилин)

100.0 грн.

1.3

Радіосканер (1 знімок)

100.0 грн.

1.4

Анестезія

200.0 грн.

1.5

Накладання кофердаму

300.0 грн.

1.6

Ортопантомограмма

350.0 грн.

1.7

ТРГ

350.0 грн.

1.8

1/2 Ортопантомограми

200.0 грн.

2.Профілактика та гігієна
2.01

Зняття зубних відкладень ультразвуком (одна щелепа)

2.1

Зняття зубних відкладень ультразвуком (складне)

1000.0 грн.

2.2

Зняття зубних відкладень з закритим кюретажем (одна щелепа)

1200.0 грн.

2.3

Зняття зубних відкладень апаратом "Air Flow" (одна щелепа)

500.0 грн.

2.4

Ремінералізація зубів після зняття зубних відкладень з двох щелеп

300.0 грн.

2.5
2.6

Шинування зубів ортодонтичною сталевою дугою або фотополімерною
стрічкою (1зуб)
Герметизація фіссур неінвазивна: очищення поверхні зуба і запечатування
фіссур герметиком (1зуб)

300.0 грн.

400.0 грн.
400.0 грн.

2.7

Френектомія за допомогою діодного лазера

500.0 грн.

2.8

Урок гігієни лікаря парадонтолога з наданням індивідуальних засобів гігієни

225.0 грн.

3.Пародонтологія і лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
3.01

Діагностика (заповнення парокарти) за 1 щелепу

150.0 грн.

3.02

Закритий кюретаж (1 сектор чи 4 зуба) включає: антисептичну обробку,
полірування поверхні кореня кюретми Грейсі

800.0 грн.

3.03

Вибіркове пришліфовування бугрів для усунення травматичної оклюзії

100.0 грн.

3.04

Накладання аплікації при лікуванні захворювань пародонта

100.0 грн.

3.05

Обробка враженої ділянки при захворюванні слизової оболонки

100.0 грн.

3.06

Шинування групи зубів (від 4 до 6)

3.07

Фотодинамічна терапія (ФДТ) 1сеанс

3.08

Plasmolifting (1сеанс)

3.09

Закритий кюретаж (в області 1зуба) включає: антисептичну обробку,
полірування поверхні кореня кюретми Грейсі

3000.0 грн.
400.0 грн.
1500.0 грн.
200.0 грн.

4.Терапевтичне лікування карієсу
4.01

Лікування молочного зуба: середній карієс (матеріал "Twinky Star")

400.0 грн.

Код
4.02

Найменування
Лікування молочного зуба: глибокий карієс (матеріал "Twinky Star")

Вартість
550.0 грн.

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)
Лікування постійного зуба: глибокий карієс (матеріал "Gradia"GC
Японія,"Tetric H cerem", "Ivoclar" Німеччина)

1000.0 грн.

4.06

Часткова реставрація зуба (1/3 поверхні зуба)

1000.0 грн.

4.07

Реставрація зуба (1/2 поверхні зуба)

1500.0 грн.

4.08

Повна реставрація зуба

2000.0 грн.

4.09

Відновлення відсутнього зуба з використанням скловолокна та фотополімера
(адгезивний міст)

4500.0 грн.

4.10

Пломба з склоіномера

4.11

Лікування карієсу методом інфільтрації ICON

4.12

Зняття пломби

4.03
4.04
4.05

700.0 грн.

1300.0 грн.

700.0 грн.
1200.0 грн.
100.0 грн.

5.Естетичні послуги
5.1
5.2
5.3

5.4

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 + тимчасова пломба
Відбілювання системою "OPALESCENCE" (капа для відбілювання+контейнер
для капи, гелі для відбілювання 4шт., паста для підтримання результатів
відбілювання,шприць LC Block- Out Ressin 1.2 мл )

3900.0 грн.
1000.0 грн.
1400.0 грн.

4000.0 грн.

6.Ендодонтичне лікування
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05

Накладання девіталізуючої пасти
Медикаментозна та інструментальна обробка каналу однокореневого 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

400.0 грн.
300.0 грн.
200.0 грн.
300.0 грн.
250.0 грн.

6.06

Розпломбування каналу (просте - до 15 хвилин)

250.0 грн.

6.07

Розпломбування каналу (складне - більше 15 хвилин)

500.0 грн.

6.08
6.09
6.10
6.11

Запекальна терапія вогнищ запалення препаратами з гідроокислом кальцію
(однокореневий зуб)
Запекальна терапія вогнищ запалення препаратами з гідроокислом 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)

250.0 грн.
150.0 грн.
500.0 грн.
500.0 грн.

6.12

Лікування пульпіту та періодонтиту в молочніх зубах (1канал)

200.0 грн.

6.13

Тимчасова пломба

100.0 грн.

6.14

Первинна ендодонтія одноканального зуба

1600.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

6.15

Первинна ендодонтія двоканального зуба

2700.0 грн.

6.16

Первинна ендодонтія трьохканального зуба

3800.0 грн.

6.17

Первинна ендодонтія чотирьохканального зуба

4600.0 грн.

6.18

Повторна ендодонтія одноканального зуба

2500.0 грн.

6.19

Повторна ендодонтія двоканального зуба

3800.0 грн.

6.20

Повторна ендодонтія трьохканального зуба

4900.0 грн.

6.21

Повторна ендодонтія чотирьохканального зуба

5900.0 грн.

6.22

Видалення анкерного штифта

300.0 грн.

6.23

Видалення скловолоконного штифта

400.0 грн.

6.24

Ендодоступ через металокерамічну коронку

300.0 грн.

6.25

Ревізія кореневих каналів

200.0 грн.

6.26

Видалення анкерного штифта (складне)

600.0 грн.

6.27

Використання матеріалу ProRoot (закриття дефекту кореневої частини зуба)

600.0 грн.

7.Ендодонтичне лікування за допомогою операційного мікроскопу Global США. Первинне лікування.
7.1

Консультація лікаря ендодонтиста без використаня мікроскопу

300.0 грн.

7.2

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

1000.0 грн.

7.3

Лікування одноканального зуба

2500.0 грн.

7.4

Лікування двохканального зуба

3500.0 грн.

7.5

Лікування 3-х канального зуба

4900.0 грн.

7.6

Лікування 4-х канального зуба

5900.0 грн.

7.7

Лікування одного каналу в багатокореневому зубі

1000.0 грн.

8.Ендодонтичне лікування за допомогою операційного мікроскопу Global США . Повторне лікуваня.
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07

8.08
8.09

Лікування одноканального зуба просте (не потребує дезобтурації кореневих
каналів або канали не склерозовані - використовується не повний
ендодонтичний протокол)
Лікування одноканального зуба ускладнене (кореневі канали обтуровані або
склерозовані - використовується повний ендодонтичний протокол)
Лікування двох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації кореневих
каналів або канали не склерозовані - використовується не повний
ендодонтичний протокол)
Лікування двох-канального зуба ускладнене (кореневі канали обтуровані або
склерозовані - використовується повний ендодонтичний протокол)
Лікування трьох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих каналів або канали не склерозовані - використовується не повний
ендодонтичний протокол)
Лікування трьох-канального зуба ускладнене (кореневі канали обтуровані
або склерозовані - використовується повний ендодонтичний протокол)
Лікування чотирьох-канального зуба просте (не потребує дезобтурації
кореневих каналів або канали не склерозовані - використовується не повний
ендодонтичний протокол)
Лікування чотирьох-канального зуба ускладнене (кореневі канали
обтуровані або склерозовані - використовується повний ендодонтичний
протокол)
Попередньоендодонтичне відновлення зуба (білдап)

3200.0 грн.
3500.0 грн.
4200.0 грн.
4500.0 грн.
5600.0 грн.
5900.0 грн.
6600.0 грн.

6900.0 грн.
600.0 грн.

Код
8.1
8.2

Найменування
Видалення фрагменту інструмену з кореневого каналу (фрагмент
розташований в прикоронковій частині кореня)
Видалення фрагменту інструмену з кореневого каналу (фрагмент
розташований ближче ніж на 1/3 до апексу зуба)

Вартість
1000.0 грн.
1500.0 грн.

8.3

Видалення вкладки (просте) на 1/3 довжини кореня

600.0 грн.

8.4

Видалення вкладки (ускладнене) більше 1/3 довжини кореня

1000.0 грн.

8.5

Розробка одноканального зуба під куксову вкладку

1000.0 грн.

8.6

Розробка двох-канального зуба під куксову вкладку

1500.0 грн.

8.7

Розробка трьох-канального зуба під куксову вкладку

2000.0 грн.

9.Ортопедичне лікування
9.001

Огляд та консультація стоматолога-ортопеда з виготовленням діагностичних
моделей

800.0 грн.

9.01

Зняття відбитків альгінатною масою (одна щелепа)

450.0 грн.

9.02

Зняття відбитків С-силиконовою масою (одна щелепа)

400.0 грн.

9.03

Зняття відбитків А-силіконовою масою (одна щелепа)

600.0 грн.

9.04

Армування зуба за допомогою скловолоконного штіфта

9.05

Вкладка із Со Сr (проста)

600.0 грн.

9.06

Вкладка із Co Cr (розбірна)

800.0 грн.

9.07

Вкладка із Co Cr (з опаковим покриттям)

1000.0 грн.

9.08

Вкладка із тех.композита

1200.0 грн.

9.09

Вкладка із оксида цирконія (проста)

2000.0 грн.

9.10

Вкладка із оксида цирконія (розбірна)

2500.0 грн.

9.11

Пластмасова коронка (тимчасова)

350.0 грн.

9.12

Пластмасова коронка (постійна)

500.0 грн.

9.13

Ортодонтична коронка

500.0 грн.

9.14

Суцільнолита коронка (металева коронка чи литий зуб у мостовидному
протезі)

1000.0 грн.

9.15

Металокерамічна коронка чи фасетка проста - плече кераміка (литво Co Cr)

3000.0 грн.

9.16

Металокерамічна коронка чи фасетка складна - плече кераміка (литво Co Cr)

3500.0 грн.

9.17

Безметалева керамічна коронка на каркасі з оксиду цирконію

5200.0 грн.

9.18

Вініри

5000.0 грн.

9.20

Виготовлення індивідуальної ложки на одну щелепу

9.21

Іммідіат-протез (метелик) із нейлона

1500.0 грн.

9.22

Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з акрілу

3000.0 грн.

9.23

Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з нейлону

4000.0 грн.

9.24

Частковий з'ємний пластинковий протез з зубами "Ivoclar" з акрону

5000.0 грн.

9.25

Бюгельний протез з кламерним кріпленням ACRON (простий)

4000.0 грн.

9.26

Бюгельний протез з замковим кріпленням +ціна замків (складний)

5000.0 грн.

9.27

Повний з'ємний протез з зубами "Ivoclar" з акрілу

5000.0 грн.

9.28

Перебазуваня з'ємного протезу

500.0 грн.

9.29

Лагодження з'ємного протезу з приваркою 1-2 зубів

400.0 грн.

1000.0 грн.

700.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

9.30

Фіксація коронки склоіномером, повторне цементування

200.0 грн.

9.31

Фіксація постійної конструкції на цемент подвійного затвердіння або "Фуджі"
GC Японія (один зуб)

420.0 грн.

9.32

Видалення внутрішньокореневої вкладки,штіфта методом випилювання

300.0 грн.

9.33

Видалення внутрішньокореневої вкладки,штіфта за допомогою ультразвука

800.0 грн.

9.34

Знятя штампованої коронки

200.0 грн.

9.35

Знятя металокерамічної коронки

350.0 грн.

9.36

Заміна втулки аттачмена

300.0 грн.

9.37

Кламер із нейлона

9.38

Восковий прикусний валик

1000.0 грн.
500.0 грн.

10.Хірургічне лікування
10.01

Видалення молочного зуба під аплікаційним знеболенням

300.0 грн.

10.02

Видалення молочного зуба під інфільтраційним знеболенням

400.0 грн.

10.03
10.04
10.05
10.06

Видалення парадонтозного зуба з використанням одного хірургічного
інструмента
Видалення однокореневого зуба з використанням двох та більше хірургічних
інструментів
Видалення двокореневого зуба з використанням двох та більше хірургічних
інструментів
Видалення трьохкореневого зуба з використанням двох та більше хірургічних
інструментів

500.0 грн.
800.0 грн.
1000.0 грн.
1200.0 грн.

10.07

Видалення зуба мудрості (просте)

1200.0 грн.

10.08

Видалення зуба мудрості (складне)

1500.0 грн.

10.09

Видалення ретинованого зуба який знаходиться вище рівня кістки

1600.0 грн.

10.10

Видалення ретинованого зуба який знаходиться нижче рівня кістки

1800.0 грн.

10.11

Атипове видалення дистапованого зуба кут розташування якого менше 30''

1900.0 грн.

10.12

Атипове видалення дистапованого зуба кут розташування якого більше 30''

2200.0 грн.

10.13

Резекція верхівки кореня з легким доступом

10.14

Резекція верхівки кореня зі складним доступом

10.15

Гемісекція

700.0 грн.

10.16

Розкриття абсцесу, дренування рани

300.0 грн.

700.0 грн.
1000.0 грн.

ПАРАДОНТОЛОГІЧНА ХІРУРГІЯ
10.31

Френулоктомія проста

1000.0 грн.

10.32

Френолоктомія за доппомогою діодного лазеру

1500.0 грн.

10.33

Заглиблення присінку порожнини рота діодним лазером в ділянці 5-6 зубів

2500.0 грн.

10.34

Формування глибини присінку шляхом апікального зміщення ясневого
клаптя

3500.0 грн.

10.35

Висічення ясневих тяжів (1 щелепа)

2000.0 грн.

10.36

Закриття рецесії в ділянці 1 зуба

3000.0 грн.

10.37

Закриття рецесії в ділянці2-3 зубів

6000.0 грн.

10.38

Апекально зміщений неповний лоскут

1500.0 грн.

10.39

Апекально зміщений повний лоскут

1700.0 грн.

Код
10.40
10.41

Найменування
Аутотрансплантація вільного ясневого лоскута (з закриттям рани "Колокол
КП-3")
Аутотрансплантація субепітеліального сполучнотканинного лоскута (з
закриттям рани "Колокол КП-3")

Вартість
1500.0 грн.
1600.0 грн.

10.42

Гінгевіктомія в ділянці 1 зуба

1000.0 грн.

10.43

Коронально зміщений лоскут в ділянці 1го зуба

1200.0 грн.

10.44

Коронально зміщений лоскут в ділянці 2х, 3х зубів

2000.0 грн.

10.45

Латерально зміщений на ніжці

1600.0 грн.

10.46

Відкритий кюретаж (1 щелепа)

4500.0 грн.

10.47

Лоскутна операція у фронтальному відділі 6-8 зубів

3000.0 грн.

10.48

Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин діодним лазером
(гістологічне дослідження)

2000.0 грн.

11.Ортодонтичне лікування
11.01

Огляд та консультація стоматолога-ортодонта

11.02

Огляд та консультація стоматолога-ортодонта зі складаням плану лікування
(розрахунок ТРГ за допомогою програми Andax Ceph і ОРПГ, внутрішньо- і
зовнішньо- ротові фотографії)

11.03

Виготовлення діагностичних моделей супергіпс і їх аналіз

800.0 грн.

11.04

Фотометрія

200.0 грн.

11.05

Знімний апарат БіоБлок на одну щелепу (д-ра Джона Мью)

5500.0 грн.

11.06

Апарат Mesial Get(Distal Get) односторонній

6000.0 грн.

11.07
11.08

Розширюючий апарат з гвинтом, кламерами Адамса,вестибуляною дугою,
похилою площиною, петлями Рудольфа
Лінгвальний бюгель (піднебний); Space maker (утримувач простору); Nance,
губний бампер, апарат Брюкля

0.0 грн.
1000.0 грн.

3500.0 грн.
3500.0 грн.

11.09

Дісталізуючий апарат Pendulum

11.10

Активація (заміна лігатур металевих) за щелепу

11.11

Апарат Hyrax, Marko Rosa

6500.0 грн.

11.12

Апарат Mesial Get (Distal Get) двосторонній

6500.0 грн.

11.13

Апарат Твін-блок стандартний з розширюючим гвинтом

7500.0 грн.

11.14

Апарат Біоблок ІІІ, Біоблок ІV професора Джона Мью

5000.0 грн.

11.15

Активатор Френкеля

6500.0 грн.

11.16

Трейнер "Myobrace"

5500.0 грн.

11.17

Активація, корекція знімного / незнімного апарату

400.0 грн.

11.18

Контроль лікування знімного / незнімного апарату

200.0 грн.

11.19
11.20

Ремонт знімного / незнімного апарату (залежить від складності) від 400,00
до 1000,00 грн.
Непряме позиціонування брекетів у программі "Easy Brace" 3Shape Данія (2
щелепи)

6500.0 грн.
400.0 грн.

500.0 грн.
4500.0 грн.

11.21

Фіксація металевої брекет-системи (1щелепа) IMD Mini Roth (MBT)

6500.0 грн.

11.22

Фіксація керамічної брекет-системи (1щелепа) Корея

9900.0 грн.

11.23

Фіксація сапфірової брекет-системи (1щелепа) Корея

13900.0 грн.

11.24

Фіксація самолігуючих брекетів DamonQ USA (1щелепа)

18000.0 грн.

11.25

Фіксація самолігуючих металевих брекетів Quadrix (1щелепа) Корея

14500.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

11.26

Фіксація самолігуючих брекетів DamonClear (1щелепа) Ormco USA

11.27

Оклюзійні накладки (1зуб)

300.0 грн.

11.28

Повторна фіксація брекета (1зуб)

200.0 грн.

11.29

Заміна дуги NiTi (кругла)

300.0 грн.

11.30

Заміна дуги NiTi (прямокутна, термо)

800.0 грн.

11.31

Заміна дуги (реверсійна прямокутна,кругла)

11.32

Заміна дуги (SS металева)

300.0 грн.

11.33

Заміна дуги (SS металева з покриттям)

500.0 грн.

11.34

Заміна дуги NiTi з покриттям

500.0 грн.

11.35

Заміна дуги Damon CuNiTi

450.0 грн.

11.36

Міжщелепна тяга (1уп.)

100.0 грн.

11.37

Дебондинг брекет-системи (1 щелепа)

750.0 грн.

11.38

Фіксація ретейнера Ormko (1зуб) USA

200.0 грн.

11.39

Фіксація ретейнера Leone (1зуб) Італія

400.0 грн.

11.40

Активація (заміна лігатур силікованих, еластичного ланцюжка, пружини,
сапарація) за щелепу

200.0 грн.

11.41

Фіксація лінгвальної вестибулярної кнопки

400.0 грн.

11.42
11.43

Лікування брекет-системою за допомогою багатопетлевої техніки дуги по
методу Садао Сато MEAW tachnigue (металеві брекети)
Лікування брекет-системою за допомогою багатопетлевої техніки по методу
Садао Сато MEAW tachnigue (керамічні брекети)

23000.0 грн.

1050.0 грн.

19000.0 грн.
25000.0 грн.

11.44

Ретенційна капа (0,5; 0,75; 1мм)

1500.0 грн.

11.45

Ретенційна капа Damon двохщелепна

5500.0 грн.

11.46

Індивідуальна капа при бруксизмі

3450.0 грн.

11.47

Індивідуальна капа для діагностики БрукЧеккер

1500.0 грн.

11.48

Суглобова шина (міорелаксуюча або стабілізуюча)

3850.0 грн.

11.49

Спортивна захисна капа (індивідуальна)

3500.0 грн.

11.50

Встановленя мікроімпланта Leone MINI (Італія)

5000.0 грн.

11.53

Встановленя мікроімпланта Hubit MINI (Корея)

3000.0 грн.

11.54

Spase meker (роспорка яка утримує місце)

2000.0 грн.

11.55

Фіксація апарата (кільце)

11.56

Апарат для шидкого розширення піднебінного шва MSE (д-ра Moon) 1015мм

18500.0 грн.

11.57

Апарат для шидкого розширення піднебінного шва MSE (д-ра Moon) 8мм.

19500.0 грн.

11.58

Апарат QUAD HELIX

6500.0 грн.

11.59

Easyign (Italy) (1 елайнер)

1300.0 грн.

11.60

Виготовлення set-up моделы

4000.0 грн.

11.61

Ретенційний пункт

11.62

Заміна загубленого брекета Daman Clear з фіксацією

2300.0 грн.

11.63

Постановка пластинки з трьохмірним гвинтом

5500.0 грн.

11.64

Виправлення прикусу системою "Інвізілайн" (по курсу НБУ)

5000.0 долл.

200.0 грн.

300.0 грн.

Код

Найменування

Вартість

11.65

Invisalign Full (необмежена кількість елайнерів)

4230.0 долл.

11.66

Ivisalign Lite (до 14 елайнерів)

3060.0 долл.

11.67

Invisalign Teen (лікування підлітків з 11 до 19 років)

4230.0 долл.

11.68

Складання плану лікування в програмі ClinCheck

800.0 долл.

Фотометрія

200.0 грн.

12. Гнатологія
13.01
13.02
13.03

Функціональний аналіз (1 етап). Клінічне дослідження жувальної групи
м'язів, СНЩС, окклюдограма,ОРПГ, фотометрія.
Функціональний аналіз (2 етап). Конділографія ( за допомогою GAMMA
Dental), індивідуальна цефалометрія.

7500.0 грн.
7500.0 грн.

13. ІМПЛАНТАЦІЯ. ХІРУРГІЧНИЙ ЕТАП.
12.01

Пластика кістки після видалення одного зуба (кістка+мембрана)

12.02

Пластика кістки після видалення двох зубів поряд (кістка+мембрана)

12.03

Виготовлення хірургічного шаблону-за кожен імплантат (по курсу НБУ)

12.04
12.05

Сінус-ліфтінг (підняття дна гайморової пазухи) з закритим доступом без ціни
матеріалу
Сінус-ліфтінг (підняття дна гайморової пазухи) з відкритим доступом без ціни
матеріалу

8000.0 грн.
12000.0 грн.
100.0 долл.
400.0 долл.
800.0 долл.

12.06

Встановлення імплантата DIO(Південна Корея)

300.0 долл.

12.07

Встановлення імплантата Any One MegaGen(Південна Корея)

500.0 долл.

12.08

Встановлення імплантата Anyridge MegaGen(Південна Корея)

600.0 долл.

12.09

Встановлення імплантата Biohorizons(США)

600.0 долл.

12.10

Встановлення імплантата Straumann (Швейцарія)

1000.0 долл.

12.11

Встановлення формувача

1500.0 грн.

12.12

Відновлення кістки аутогенним матеріалом (по курсу НБУ)

12.13

Мембрана ксеногенна

12.14

Мембрана ПРФ

900.0 грн.

12.15

Накладання швів

610.0 грн.

600.0 долл.
3300.0 грн.

14. Імплантація. Ортопедичний етап
12.20

Зняття відбитку за допомогою стандартної ложки (1 щелепа)

400.0 грн.

12.21

Зняття відбитку за допомогою індивідуальної ложки (1 щелепа)

800.0 грн.

12.23

Абатмент індивідульний DIO (Південна Корея)

30.0 долл.

12.24

Абатмент індивідульний MegaGen(Південна Корея)

60.0 долл.

12.25

Абатмент індивідульний Biohorizons(США)

60.0 долл.

12.26

Абатмент індивідульний Straumann (Швейцарія)

65.0 €

12.27

Абатмент індивідуальний цирконій

6000.0 грн.

12.28

Абатмент індивідуальний Ivoclar Emax

5500.0 грн.

12.29

Металокерамічна коронка на імплантаті (гвитова фіксація)

4000.0 грн.

12.30

Безметалева коронка на імплантаті

6000.0 грн.

12.31

Тимчасова коронка на імплантаті

1500.0 грн.

12.32

Застосування лицевої дуги

1000.0 грн.

