ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИ - ТЕРАПИЯ
ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА
Лечение на зъбен кариес с 1 повърхност и обтурация с
фотополимер 3M ESPE®/USA
Лечение на зъбен кариес с 1 повърхност и обтурация с
фотополимер 3M ESPE®/USA
Лечение на зъбен кариес с 3 повърхности и обтурация с
фотополимер 3M ESPE®/USA
Лечение на зъбен кариес с 1 повърхност и обтурация с
фотополимер ESTET-X ®/Германия
Лечение на зъбен кариес с 2 повърхности и обтурация с
фотополимер ESTET-X ®/Германия
Лечение на зъбен кариес с 3 повърхности и обтурация с
фотополимер ESTET-X®/Германия
Запълване на дълбоки фисури /с течен фотополимер/
Бондинг на зъб с фотополимер- директна фасета
Бондинг на зъб с нанополимер- директна фасета
Обтурация на шиечен дефект фотокомпозит
Обтурация на шиечен дефект с глас-йономерен цимент

КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИ

СТАНДАРТНА
ЦЕНА

ПРОМО
ЦЕНА

80,00 лв.

29,98 лв.

Пулпит на 1-коренов зъб

90,00 лв.

34,98 лв.

Пулпит на 3-коренов зъб

100,00 лв.

39,98 лв.

100,00 лв.

39,98 лв.

120,00 лв.

44,98 лв.

140,00 лв.

49,98 лв.

ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА
Пулпит на 2-коренов зъб
Периодонтит на 1-коренов зъб
Периодонтит на 2-коренов зъб
Периодонтит на 3-коренов зъб
Възстановяване на разрушен зъб с фиброщифт
Възстановяване на разрушен зъб с позлатен вътрекоренов
щифт
Възстановяване на разрушен зъб с лято щифтово пънче
Изграждане на пънче за коронка от фотополимер

70,00 лв.
180,00 лв.
200,00 лв.
60,00 лв.
55,00 лв.

14,98 лв.
59,98 лв.
69,98 лв.
24,98 лв.
24,98 лв.

Отстраняване на коренов щифт
Лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната
пулпа /индиректно, директно покритие/
Трепанация на зъб
Обтуриране на перфорация на корен или пода на пулпната
камера с МТА/Биодентин

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА
Лечение на кариес на млечен зъб и поставяне на
обтурация с ГЙЦ
Цялостно лечение на пулпит или периодонтит на млечен
зъб и завършване с обтурация
Екстракция на млечен зъб
Локална флуоризация
Поставяне на силанти на зъб

СТАНДАРТНА
ЦЕНА
150,00 лв.
200,00 лв.
250,00 лв.
200,00 лв.
250,00 лв.
300,00 лв.
100,00 лв.

ПРОМО
ЦЕНА
69,98 лв.
99,98 лв.
129,98 лв.
79,98 лв.
119,98 лв.
159,98 лв.
59,98 лв.

120,00 лв.

54,98 лв.

170,00 лв.
120,00 лв.
60,00 лв.

119,98 лв.
49,98 лв.
24,98 лв.

60,00 лв.

24,98 лв.

80,00 лв.

49,98 лв.

150,00 лв.

59,98 лв.

СТАНДАРТНА
ЦЕНА
40, 00 лв.
200, 00 лв.
20,00 лв.
20,00 лв.
300,00 лв.
400,00 лв.
70,00 лв.

ПРОМО
ЦЕНА
14,98 лв.
89,98 лв.
4,98 лв.
4,98 лв.
99,98 лв.
149,98 лв.
39,98 лв.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

СТАНДАРТНА
ЦЕНА

ПРОМО
ЦЕНА

50,00 лв.

24,98 лв.

100, 00 лв.

59,98 лв.

50,00 лв.
50,00 лв.
25,00 лв.

14,98 лв.
19,98 лв.
9,98 лв.

* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА
Кюретаж на джоб 1 бр.
Секторен кюретаж – 1 сектант
Локално медикаментозно лечение на джоб
Лечение на афти, ерозии, язви в устната кухина
Гингивектомия с гингивопластика
Лазерна гингивектомия с гингивопластика
Шиниране на подвижен зъб с фотополимер

ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ
Ако скоро не сте ходили на зъболекар за почистване на зъбен камък, сега е моментът.
Посрещнете топлите дни със сияйна усмивка и добро самочувствие. Колкото и упорито да мием
зъбите си, да ползваме конци и вода за уста, зъбната плака постоянно се натрупва. След време
тя калцифицира (втвърдява се) и се превръща в зъбен камък. Той не може да бъде премахнат в
домашни условия и затова се налага да потърсим професионална помощ. Препоръчително е
професионалното почистване на зъби да се прави два пъти годишно. Процедурата включва
почистване на зъбна плака и на зъбен камък с пиезокристален ултразвук. Като допълнителна
екстра е включено отстраняване на оцветявания и налепи по зъбите и полиране на стари пломби
с Air Flow . Възвръща естествената белота и блясък на Вашите зъби, дори и в междузъбните
пространства. Процедурата, както почистващата, така и полирането, е абсолюто безболезнена и
не вреди на зъбите ви. Върнете блясъка на усмивката си!

РЕСТАВРИРАНЕ НА ЗЪБИ-ПРОТЕЗИРАНЕ
ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА
Бленд корона /с естетично покритие от пластмаса/
Поставяне на металокерамична корона на зъб/еднослойна керамика/
Поставяне на металокерамична корона на зъб/двуслойна/
Поставяне на изцяло керамична корона /прескерамика E-max/
Поставяне на циркониева корона
Поставяне на циркониева фасета
Поставяне на порцеланова фасета
Поставяне на люминир – холивудска фасета / без изпиляване на зъба/
Прогностичен модел wax-up / mock-up на зъб
Мост /на бр. мостови член/
Зъбна протеза-цяла плакова
Зъбна протеза-частична плакова/ с куки, с пелоти/
Гъвкава частична протеза Valplast
Зъбна протеза- моделно- лята /куки по Ней, стави/
Временна корона
Сваляне на единична корона
Залепване на разлепена корона
Залепване на дву- , три- и повече опорен мост
Отпечатък с фабрична лъжица за диагностичен модел от една челюст
Отпечатък за поправка на протеза
Ребазация на плакова протеза
Шина за лечение на бруксизъм /на долна челюст/
Отстраняване на предварителни контакти и оклузо-артикулационни
блокажи-селективно изпиляване/емайлопластика/

СТАНДАРТНА ЦЕНА

ПРОМО ЦЕНА

150 лв.
260 лв.
300 лв.
500 лв.
700 лв.
800 лв.
600 лв.
700 лв.
40 лв.
бр. X цена

119,98 лв.
149,98 лв.
199,98 лв.
359,98 лв.
459,98 лв.
399,98 лв.
449,98 лв.
449,98 лв.
19,98 лв.
бр. X цена

на корона

на корона

360 лв.
340 лв.
1100 лв.
1000 лв.
50 лв.
40 лв.
40 лв.
70 лв.
40 лв.
35 лв.
100 лв.
159 лв.

259,98 лв.
249,98 лв.
649,98 лв.
599,99 лв.
19,98 лв.
19,98 лв.
19,98 лв.
34,98 лв.
19,98 лв.
19,98 лв.
59,98 лв.
99,98 лв.

50 лв.

19,98 лв.
* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ
Поради най-различни причини цветът на зъбите може да се промени с времето. Избелването е процедура, която въпреки опасенията на
много пациенти е абсолютно безопасна за зъбите и общото здраве на пациента. Избелването в клиниката ни се извършва по най-нови
технологии с помощта на диоден лазер. Уникалната лазерна технология дава възможност избелването да засегне и части от дентина,
като по този начин процесът е много по-дълбок и трае по-дълго. Трайността е различна при различните пациенти в зависимост от
навиците им. Лазерното избелване дава възможност за постигане на отлични резултати с едно единствено посещение.

ДЕНТАЛНИ ЕСТЕТИЧНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ИИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ
ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

ПРОМО ЦЕНА

Химично интракавитетно избелване на девитализиран зъб
Лазерно интракавитетно избелване на девитализиран зъб
Химично кабинетно избелване на зъби
Лазерно избелване на зъби
Почистване на зъбен камък с ултразвуков скалер
Полиране с Airflow
Полиране на зъби /обтурации
Поставяне на силант на зъб
Локална флуоризация с лакове, гелове и др.
Почистване на подвенечен зъбен камък (за една челюст)
Химично интракавитетно избелване на девитализиран зъб

60,00 лв.
90,00 лв.
498,00 лв.
998,00 лв.
80,00 лв.
80, 00 лв.
30,00 лв.
30,00 лв.
50,00 лв.
100,00 лв.
60,00 лв.

29,98 лв.
39,98 лв.
119,98 лв.
159,98 лв.
15,98 лв.
9,98 лв.
9,98 лв.
9,98 лв.
9,98 лв.
29,98 лв.
29,98 лв.

Разрушаването на зъбите при
зъбния кариес е процес, който се
дължи
на
извличането
на
минералните вещества от зъба.
Дължи
се
на
бактериите,
населяващи
зъбната
плака
и
киселините, които те произвеждат.
При ненавременното му лекуване с
поставяне на обтурация (пломба,
кариесът
достига
до
пулпата
(нерва) и се налага кореново
лечение. Лазерното лечение на
кариеса в INFINITY позволява в
много случаи неизползване на
анестезия
(упойка).
Така
притесненията
при
почувствителните пациенти, както и
тези,
при които поставянето на
упойка води до рискове (пациенти с
алергии
или сърдечно- съдови
проблеми) са сведени до минимум.

ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЯ

ВИД ДЕНТАЛНА УСЛУГА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

ПРОМО ЦЕНА

Екстракция на еднокоренов зъб
Екстракция на многокоренов зъб/ не включва мъдреци/
Екстракция на корен на еднокоренов зъб над нивото на венеца
Екстракция на корен на еднокоренов зъб под нивото на венеца
Екстракция на на корени на многокоренов зъб под венеца
Екстракция на мъдрец
Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони
Ревизя на екстракционна рана- кюретаж /без вкл. анестезия/
Циркумцизия на труднорастящ зъб
Лазерна циркумцизия на труднорастящ зъб
Лазерно премахване на папилом в устната кухина
Лазерно премахване на фибром в устната кухина
Лазерна корекция на къс френулум на езика/ гингиво-букалани връзки
Спиране на локален кръвоизлив /зашиване/
Контактна анестезия с лидокаин спрей
Терминална инжекционна анестезия с Убестизин
Проводна инжекционна анестезия с Убестизин (долна челюст)

50 лв.
80 лв.
50 лв.
60 лв.
100 лв.
120 -150 лв.
60 лв.
30 лв.
75 лв.
125 лв.
125 лв.
175 лв.
200 лв.
40 лв.
10 лв.
20 лв.
20 лв.

24,98 лв.
34, 98 лв.
24,98 лв.
29,98 лв.
49,98 лв.
59, 98 лв. - 89,98 лв.
29,98 лв.
14,98 лв.
29,98 лв.
39,98 лв.
19, 98 лв.
39,98 лв.
69,98 лв.
19,98 лв.
4,98 лв.
9,98 лв.
9,98 лв.

* ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

