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Діагностика/лікування
Огляд дитячого стоматолога
Огляд дитячого стоматолога з психоемоційною підготовкою дитини
Невідкладна допомога при пульпіті та періодонтиті тимчасового зуба
Лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини (один сеанс)

грн
380
500
500
380

Профілактика
Герметизація фісур постійного зуба
Герметизація фісур тимчасового зуба
Інвазивна герметизація
Покриття зубів фторвмісними препаратами
Аплікація "Toothmousse"
Професійна гігієна ротової порожнини у дітей (молочний прикус)
Професійна гігієна ротової порожнини у дітей (змінний прикус)
Професійна гігієна ротової порожнини у дітей (постійний прикус)

грн
670
500
700
150
150
675
800
1100

Лікування карієсу молочних зубів
Накладання кальційвмісної прокладки при лікуванні глибокого карієсу
Ізолююча прокладка "ProRoot MTA" або "Biodentine" при лікуванні
глибокого карієсу тимчасових зубів
Накладання рабердаму
Скловолоконний матеріал
Склоіономерний матеріал світлового твердіння (одна поверхня)
Склоіономерний матеріал світлового твердіння (дві поверхні)
Склоіономерний матеріал світлового твердіння (три поверхні)
Прокладка зі склоіономерного матеріалу
Ізолююча прокладка
Усунення постійної пломби
Тимчасова пломба
Стандартна коронка
Композитний матеріал світлового твердіння (одна поверхня)
Композитний матеріал світлового твердіння (дві поверхні)
Композитний матеріал світлового твердіння (три поверхні)
Відновлення тотально зруйнованого зуба

грн
100
375

Ендодичне лікування молочних зубів
Ендодонтичне лікування 3-, 4-канального зуба (тимчасових молярів).
Перший етап (інструментальна та медикаментозна обробка)
Ендодонтичне лікування 3-, 4-канального зуба (тимчасових молярів).
Другий етап (пломбування каналу)
Ендодонтичне лікування 1-канального зуба (тимчасових ікол та різців).
Перший етап (інструментальна та медикаментозна обробка)
Ендодонтичне лікування 1-канального зуба (тимчасових ікол та різців).
Другий етап ( пломбування каналу)

100
300
625
725
825
100
160
100
100
850
800
900
1000
1000
грн
500
500
380
380

Лікування ускладненого карієсу
Обтурація кореневого каналу лікувальною пастою
Препарування порожнини тимчасового зуба, часткове видалення пульпи,
накладання лікувальної пасти (пульпотомія)
Препарування порожнини постійного зуба, часткове видалення пульпи,
накладання лікувальної пасти (пульпотомія)

грн
350
500

Хірургічне лікування
Видалення тимчасового зуба
Видалення тимчасового зуба при фізіологічній резорбції коренів
Ускладнене видалення тимчасового зуба

грн
600
500
700

Анестезія (знечулення: місцеве та загальне)
Анестезія місцева аплікаційна
Анестезія місцева інфільтраційна
Анестезія місцева провідникова
Додаткова анестезія місцева
Загальна анестезія до 30хв
Загальна анестезія до 1 години
Загальна анестезія 1-2 години
Загальна анестезія 2-3години
Ортодонтія
Консультація ортодонта
Зняття відбитків та виготовлення діагностичниих моделей
Зняття робочого відбитку
Контрольний огляд, корекція, активація апарату на одній щелепі
Брекет-система
Постановка брекет-системи керамічної (самоліг)
Постановка брекет - системи комбінованої (керамічна на 3-3 зуби, металева
на 4, 5 зуби)
Постановка Cannon або само лігатурної брекет - системи,
Постановка сепараторів на одній щелепі
Цементування ортодонтичного кільця
Постановка металевого замка на моляр
Заміна дуги (термоактивної)
Постановка додаткового атачмена (lingualbutton, cleat, eyelet, Beggbracket)
Переклеювання брекета/ортодонтичногокільца
Дуги з петлями (T-toop, Box-loop, Cantilever, Closing-loop, Slidingretractor,
Australianwire, лінгвальна дуга, MEAW)
Мікроімплант ортодонтичний
Корективний огляд брекет-системи
Зняття брекет-системи, ретенційні апарати
Зняття брекет-систем, чистка зубів (1 щелепа)
Незнімний ретейнер (3-3 на одній щелепі)
Корекція незнімного ретейнера
Термопластична каппа (ретенція, переміщення зубів)
Активатор ретенції

600

грн
50
150
150
75
1 500
3 500
4 500
5 500
грн
350
950
160
250
грн
16 200
12 600
12 000
100
650
600
360
380
350
650
3 700
500
грн
750
1200
350
1000
2500

Зняття відбитку А-силіконом

250

Зовнішньо-ротові апарати
Лицева маска та еластики
Головна тяга: лицева дуга, силові модулі, шийно-головна накладка

грн
3 200
1 900

Незнімні апарати
Апарат для швидкого розширення верхньої щелепи: на капах (Hyrax), на
кільцях (NewDistalizer)
Апарат для протракції верхньої щелепи на капі
Апарат з фіксацією на молярах Nance
Апарат з фіксацією на молярах Biteplate
Апарат з фіксацією на молярах Bi-Helix/Quadhelix
Піднебінний бюгель – ТРА (TRA-LA: Lingualarch)
Апарат для тимчасового роз’єднання прикусу (Biteturbos)
Апарат для утримування місця –Spacemaintainer
Апарат для переміщення нижньої щелепи допереду–Herbst, FD, TF, SUS

грн
4 900

Повний перелік послуг уточнюйте в контакт-центрі: (050) 414 49 11, (067) 343 29 11.

2 500
1 600
1 900
1 800
1 100
1 000
1 800
8 100

