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Adott kezelés alkalmával mennyiségi kedvezményt szoktam adni a gyökérkezelések és a fogtechnikai
munkákat igénylő beavatkozások kivételével, esettől függően.
Ingyenes például: konzultáció, árajánlat, érzéstelenítés, tömés alábélelése és még néhány folyamat.

BEAVATKOZÁSOK
Röntgen:

ÁR (HUF)
-digitális:

-polírozással, igény szerint
porfúvással együtt:
-polírozással, igény szerint
Depurálás mindenhol érzéstelenítve:
porfúvással együtt:
-egy fog esetén 3-4 alkalommal
Fogfehérítés a rendelőben:
összesen:

Depurálás (fogkőeltávolítás):

Fogfehérítés otthon:

53000
12500-24000
4500

-gyökércsatornák megnyitása:

16000

-gyógyszeres zárás (CaOH2):

5000

-gyökértömés: 1 csatornás:

15500

-gyökértömés: 2 csatornás:

17500

-gyökértömés: 3 csatornás:

22500

-gyökértömés: 4 csatornás:

23500

Foghúzás, fog- és gyökéreltávolítás: -egyszerű:

16000
+2000
15000

-komplikált:

20000

-feltárással, varrattal:

+6000

Csapos megerősítés:

16000-24000
-szóló korona, híd tagonként:

Ideiglenes pótlás technikus által:

Fémkorona:

25000

-összes fogra kiterjedően:

-gyökértömés eltávolítása: 1
csatornás:
-gyökértömés eltávolítása: további
csatornák:

Fémkerámia pótlás, vállas:

19000

66000

Ideiglenes tömés:

Ideiglenes pótlás rendelőben:

17000

-összes fogra kiterjedően:

Tömés:

Gyökérkezelés:

2500

2500
7000/tag+25000

-szóló korona:

54000

-híd, tagonként:

48000

-a fémkerámiához képest:

-3000

Cirkon pótlás, vállas:

Korona eltávolítás:

-szóló korona:

67000

-híd, tagonként:

60000

-pillérenként:

4000

Préskerámia héj, korona:

70000

Préskerámia inlay, onlay:

66000

Inlay, onlay:

-Nexco™:

51000

-aranyból, az arany ára nélkül:

58000

Inlayben elhorgonyzott 3 tagú híd:

-Nexco™:

138000

Implantáció:

-beültetés, Ankylos:

200000

-fejrész, Ankylos:

80000

Részleges kivehető fogsor:

-ideiglenes, 1 fogas:

35000

Részleges kivehető fogsor:

-akrilát (műanyag):

Teljes kivehető fogsor, vagy alsó
vagy felső:

-fémlemezes, speciális, rejtett
elhorgonyzással:
-egyedi harapás meghatározással,
beállítással együtt:
-egyedi harapás meghatározással,
beállítással együtt:

Teljes kivehető fogsor alsó+felső:

70000-140000
200000-230000
150000
285000

Teljes kivehető fogsorhoz:

-4db stabilizáló implantátum:

Fogsor:

-javítás, alábélelés, fográpótlás:

27000

-törésjavítás, ha nem kell lenyomat:

14500

-sínes:

18000

-NTI:

58000

Harapás műszeres meghatározása:

-arcíves regisztrálással:

55000

Sínezés:

-3 fog egymáshoz:

28000

-további fog:

+3000

-együttműködő gyerek esetén, amikor
30 perc elég:

12000

-30 perc felett:

14000

Harapásemelő:

Tejfog tömés, gyulladt tejfog
kezelése, gyógyszeres zárás:
Barázdazárás:

-együttműködő gyerek esetén, amikor
30 perc elég:
-30 perc felett:

Tejfog húzás:

-együttműködő gyerek esetén, amikor
30 perc elég:
-30 perc felett:

Szájhigiénés tanácsadás
plakkfestéssel:

340000

9000
11000
9000
11000
9000

