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PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

Paslaugos pavadinimas
Kaina, Eur
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
5,65
Nuimami protezai
Dalinis plokštelinis protezas - bazė
82,50
Pilnas plokštelinis protezas - bazė
22,27
Pilnas plokšelinis protezas individualiame artikuliatoriuje -bazėje
88,61
Vieno danties įstatymas į plokštelinį protezą
1,84
Individualus šaukštas
4,58
Lenkta apkabėlė
1,84
Dentoalveoline apkabėlė (pelotas)
3,37
Lieta iš chromkobalto atraminė apkabėlė
3,19
Minkšta bazė
16,81
Protezų pritaikymas ir korekcija
5,36
Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ir tauriųjų metalų ant ugniai atsparaus modelio
Lanko atraminis protezas - karkasas
152,77
Termoplastinis lanko atraminis protezas
347,54
Termoplastinė (minkšta) plokštelė (iki 4 dantų)
115,85
Termoplastinė (minkšta) plokštelė (vienpusė)
115,85
Termoplastinė (minkšta) plokštelė (viso žandikaulio)
289,62
Lanko atraminis protezas su visų sistemų užraktais-karkasas
113,97
Lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas
28,72
Lanko atraminio protezo užrakto įstatymas
14,85
Vieno atraminio danties frezavimas
14,85
Vieno danties įstatymas į lanko atraminį protezą
1,22
Lieti protezai
Lietas vainikėlis
64,17
Lietas metalo plastiko vainikėlis
91,67
Lietas dantis su metalo plastiko apdaila
67,22
Lietas vienšakis kultinis įklotas
30,55
Lietas dvišakis kultinis įklotas
30,55
Lietas trišakis kultinis įklotas
30,55
Lieto karkaso perpjovimas ir suvirinimas
9,90
Metalo keramikos vainikėlis arba keramikos dantis
121,64
Bemetalės keramikos dantis (vainikėlis)
289,62
Lietas vainikėlis su metalo keramikos apdaila
100,00
Stiklo pluošto įklotas
43,44
Protezo pataisos
Vieno-dviejų plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę
7,64
Trijų-keturių plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę
9,17
Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas
9,17
Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas
9,17
Dviejų lūžių plokštelės pagrindo pataisymas
6,11
Vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas
7,64
Seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu būdu)
18,06
Vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas
9,17

Kitos paslaugos
Plastmasinis vainikėlis
Štampuoto vainikėlio nuėmimas
Lieto vainikėlio nuėmimas
Vainikėlio cementavimas
Vienmomentinio antspaudo nuėmimas be retrakcijos
Dvimomentinio antspaudo nuėmimas be retrakcijos
Vieno danties gleivinės retrakcija
Diagnostinis modelis
Danties šaknies kanalo paruošimas kultiniam-kraštiniam įklotui

20,80
2,45
6,33
1,84
4,58
4,58
2,75
2,45
4,27

