Fogászati, szájsebészeti árlista 2021. január 01-től
Előre le nem mondott kezelés, fél óránként

8.000,– Ft!

Az előjegyzett időpontokat kérük pontosan betartani, mi is erre törekszünk. Ha az időpont nem felel
meg, 24 órával előtte lemondható vagy módosítható – telefonon, sms-ben,, Amennyiben ez nem
történik meg, a tervezett kezelési idő figyelembe vételével fél óránként 8.000 Ft rendelkezésre állási
díjat kell kiszámláznunk Önnek. Megértését köszönjük! )
Diagnosztika
Konzultáció ( kezelési terv, röntgen, tanulmányi minta készítése „
Röntgen – intraorális
Röntgen – panoráma
Röntgen – teleröntgen
Röntgen – panoráma és teleröntgen együtt
CT ( alsó-felső állcsont )
CT (egy-egy régió, arcüreg, egy állcsont )

8.000-15.000Ft
4.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
14.000 Ft
25.000 Ft
10.000-15.000Ft

Szájhigiénés kezelések
Fogkőeltávolítás
8.000 – 16.000 Ft
Homokfúvás
8.000 – 16.000 Ft
Szájhigiéniai kezelés (plakkfestés, fogkőeltávolítás, homokfúvás –
Airflow Prophylaxis Master készülékkel -, szájhigiénés szaktanácsadás,
fluoridálás )
25.000 – 30.000 Ft
Konzerváló fogászat, endodoncia
Tömés – ideiglenes
Tömés (GC, Tokuyama – japán, prémium minőségű tömőanyagok)
Gyökércsatorna megnyitás, tágítás, tisztítás
Gyökércsatorna gyógyszeres zárása
Gyökértömés röntgenekkel ( gyökércsatornák számától függően )
Gyökértömés eltávolítása ( gyökércsatornák számától függően )

5.000 – 8.000 Ft
14.000 – 28.000 Ft
15.000 – 20.000 Ft
5.000 – 10.000 Ft
15.000 – 30.000 Ft
5.000 – 20.000 Ft

Esztétikai fogászat
Fogfehérítés – belső, foganként
Fogfehérítés – otthoni, ZOOM, NiteWhite
Fogfehérítés – rendelői, ZOOM lámpával, fogsoronként
Fogfehérítéshez mélyhúzott sín

20.000 Ft
80.000 Ft
80.000 Ft
25.000Ft

Fogpótlások
Héj – préskerámia, e.Max
Korona – fém– kerámia ( porcelán )
Korona – implantátumra, fém– kerámia ( porcelán )
Korona – cirkónium– kerámia (német alapanyagból)
Korona – cirkónium - kerámia, implantátumra ( német alapanyagból
Korona – ideiglenes
Korona – fém-kerámia, CAD-CAM
Korona – fém-kerámia, implantátumra CAD-CAM
Korona – full kerámia ( fémmentes ) CAD-CAM
Inlay – arany /arany ár nélkül/
Inlay – e.Max préskerámia
Inlay/Onlay kompozit (pl. Gradia)

70.000 Ft
38.000 Ft
43.000 Ft
60.000 Ft
65.000 Ft
5.000 – 22.000Ft
50.000 Ft
55.000 Ft
75.000 Ft
45.000 Ft + anyagár
70.000 Ft
55.000 Ft

Speciális implantátumos körhidak, CAD-CAM eljárással
All-on-Four teljes cirkónium körhíd
All-on-Four fém-kerámia körhídhíd ( porcelán )

980.000 Ft
800.000 Ft

All-on-Four Malo bridge ( körhíd, titán váz, cirkonium koronákkal )
All-on-Four körhíd, titán váz, kompozit leplezéssel
All-on-Four ideiglenes, hosszútávú műanyag körhíd

980.000 Ft
800.000 Ft
150.000 Ft

Kivehető fogpótlások
Kivehető teljes fogsor / állcsontonként
Kivehető kombinált fogpótlások ( kapcsos, csúsztatós stb.)
Implantátumhoz rögzített kivehető fogpótlások ( Ot-Cap, locator, stég )

90.000 – 150.000 Ft
90.000 – 340.000 Ft
180.000 – 600.000 Ft

Szájsebészeti kezelések
Foghúzás ( egyszerű )
Foghúzás (emelővel)
Foghúzás – sebészi, feltárásból
Impaktált (csont alatti) fog eltávolítás (pl. bölcsességfog)
Fogínyplasztika ( ínyvisszahúzódás esetén, foganként )
Kötőszövet átültetés
Rezekció (gyökércsúcs csonkolás)
Sinus ( arcüreg) zárás lebennyel
Parodontális küret – nyitott, foganként
Parodontális küret – zárt, foganként
Radiosebészeti és lézeres műtétek
Csontforgács átültetés
Csontpótló műtétek /Csontpótló + membrán, csontblokk átültetés stb./
Sinus Lift (arcüreg feltöltése csontpótlóval )

10.000 Ft
14.000 – 18.000 Ft
25.000 Ft
30.000 – 45.000 Ft
30.000 Ft
50.000 – 100.000 Ft
30.000 – 45.000 Ft
25000 – 35.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
15.000 – 35.000 Ft
30.000 Ft
60.000 – 370.000 Ft
100.000 – 280.000Ft

Implantáció
Nobel implantátumok (Replace, Parallel cc., Active, TiUltra, Pearl )
Nobel Biocare felépítmények
AlphaBio implantátumok (SPI, CS )
Egyéb implantátumok ( DenTi Callus, Semados, Axiom , Biohorisosns )
Implantátum felépítmények

150.000 – 280.000 Ft
35.000 – 75.000 Ft
120.000 Ft
120.000 – 150.000 Ft
12.000 – 75.000 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, fogászati, szájsebészeti ellátás előtt részletes árajánlatot adunk!

Garancia
Implantátumok:
Nobel, AlphaBio: élethosszig tartó garancia ( csak az implantátumra vonatkozik, a nem megfelelő
szájhygiene, dohányzás stb.okozta szövődmények nem tartoznak ide!!)
Egyéb implantátumok 10év
Rögzített fogpótlások, kivehető fogpótlások, tömések 3 év.
A garancia az alábbi feltételek esetén érvényes:
- az általunk javasolt kezelési terv megvalósulása
- az általunk javasolt szájhigiéniai előírások betartás
- a javasolt kontrollvizsgálatokon való megjelenés
- évente legalább egyszer ( ha szükséges, többször) konplex szájhigiéniai kezelés
A garancia nem érvényes:
- máshol végzett kezelések, javítások esetén
- nem rendeltetés szerű használatból illetve balesetekből eredő károsodások esetén
- rossz szájhigiénia, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, éjszakai szorítás, csikorgatás
miatt kialakult károsodásokra
- alapbetegségek állapotromlása (pl. daganatok), és az emiatt szükséges kezelések
(pl.sugárkezelés, citosztatikus kezelés) esetén

