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PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

EUR
Pirminė apžiūra, anamnezė,
dokumentacijos pildymas;
Profilaktinis patikrinimas

20

Rentgeno nuotrauka

10

Burnos ertmės higienos
instruktažas

10

Profesionali burnos ertmės higiena
(konkrementų ir apnašų valymas)

50 – 70
4

Nuskausminimas

10

Gydymo plano sudarymas

30

Dantų apnašų kontrolė dažymo pagalba, naudotinų
b.e. higienos priemonių rekomendacija
Priklausomai nuo apnašų kiekio
(1 danties)

Terapinis gydymas
Danties vagelių padengimas
hermetiku (silantu)

15

Jautraus danties kaklelio aplikacija
fluoro laku

10

Plombavimas

45-75

Šviesoje kietėjanti plomba (priklausomai nuo
defekto dydžio) 1 danties

10

Koferdamo (izoliavimo) sistemos naudojimas

40 - 50

Stiklo jonomerinė plomba

10 - 20

Laikina plomba (cinko oksideugenolinė)

70

Danties kulties atstatymas, naudojant 1 stiklo ar
anglies pluošto kaištį (ruošiant dantį protezavimui)

90

Danties kulties atstatymas, naudojant 2 stiklo ar
anglies pluošto kaiščius (ruošiant dantį
protezavimui)

10

Kaištis plombos laikomumui pagerinti

6

Senos plombos išėmimas

60 – 150

Estetinis priekinio danties plombavimas
kompozitu (priklausomai nuo ertmės
sudėtingumo)

Endodontija
(Dantų šaknų kanalų gydymas)
40 - 70

Pirminė endodontinė pagalba su nuskausminimu
(esant danties nervo uždegimui)

40 - 50

Vieno šaknies kanalo chemomechaninis
paruošimas (1 seansas)

40
40 - 60

Danties šaknies kanalo plombavimas
Vieno šaknies kanalo užpildo išėmimas pergydant
dantį

20

Kalcio pastos įvedimas į kanalą

30

Vaistų keitimas kanaluose

30

Gingivektomija danties vainiko prailginimui
elektro kauteriu

15

Vieno danties kiuretažas

15

Medikamentinis gydymas (1 seansas)

Gleivinės ligų ir periodontito
gydymas

Chirurginė pagalba
20 - 30

Pieninio danties šalinimas

50

Nuolatinio danties ar šaknies šalinimas

70 - 100

Sudėtingas nuolatinio danties šalinimas

20

Pjūvis (incizija) uždegimo metu (ekstra pagalba)

20

Alveolito gydymas

30

Lūpos pasaitėlio pakirpimas

50

Lūpos pasaitėlio plastika

120

Cistos pašalinimas

70

Klinikinis vainikėlio prailginimas su kaulo
kontūravimu

Implantacija
50 - 250

Chirurginis gidas implantacijai

700

Straumann SLActive Roxolid implantacija (1 vnt.)

600

Straumann SLA Roxolid implantacija (1 vnt.)

500

Neodent Helix GM implantacija (1 vnt.)

60

Gijimo galvutės uždėjimas ant implanto (2 etapas)

100 – 300

Kaulo augmentacija (be medžiagos savikainos)

Protezavimas
1,59

TLK duomenų perdavimo administravimo
mokestis

10

Vieno danties pavaškavimas

30

Diagnostiniai modeliai, protezavimo konsultacija

20

Individualus šaukštas

10

Alginatinis atspaudas

30

Silikoninis atspaudas

6

Sąkandžio registracija

30

Viršutinio žandikaulio padėties nustatymas
kaukolės pagrindo atžvilgiu naudojant veido lanką

3

Vieno danties retrakcija

15

Danties preparavimas

Fiksuoti protezai
100*

Frezuotas plastmasinis vainikėlis

130*

Lietas metalinis (CrCo) vainikėlis

230*

Metalo keramikos vainikėlis

320*

Bemetalės keramikos vainikėlis

350*

Cirkonio keramikos vainikėlis

320*

Užklotas: E-Max keramika

320*

Estetinė bemetalės keramikos laminatė

30

Vainikėlio pricementavimas

20

Laikinas apsauginis vainikėlis (tiesioginiu būdu)

70

Laikinas apsauginis vainikėlis (netiesioginiu būdu
laboratorijoje)

120

Laikina frezuota, aukštos estetikos restauracija ant
implanto (su atrama)

5

Laikino vainikėlio fiksavimas

10

Seno štampuoto vainikėlio nuėmimas

25

Seno lieto vainikėlio nuėmimas

80

Kultinio kaištinio įkloto išėmimas

80

Kosmetinė dantų plokštelė (iki 3 dantų)

130

Kosmetinė dantų plokštelė (4 – 6 dantys)

Išimami protezai

350 – 500

Minkštos bazės plokštelė (priklauso nuo defekto
dydžio)

320

Išimama plokštelė (pilna, dalinė)

60

Išimamo dantų protezo pataisa – danties įstatymas

70

Išimamo dantų protezo bazės pataisymas perbazavimas

80

Išimamo dantų protezo pataisa įstatant dantis ir
perbazuojant

600

Lanko atraminis protezas su individualiomis
apkabėlėmis

900

Lanko atraminis protezas su preciziškais užraktais
(estetiška fiksacija)

200

Miorelaksacinė kapa bruksistams

350

Prisukamas metalo keramikos vainikėlis (su
titaninės bazės, analogo, transferio kaina)

450

Prisukamas cirkonio keramikos vainkėlis (su
titaninės bazės, analogo, transferio kaina)

550

Prisukamas „fuse'intas“ cirkonio keramikos
vainikėlis su individualiu E – max keramikos
vainikėliu (su analogo, transferio kaina)

Protezavimas ant implantų

120

Laikina frezuota, aukštos estetikos restauracija ant
implanto (su atrama)

450

Išimamas protezas vienam žandikauliui (10-12
dantų, 2-4 implantai), ant lokatorių (lokatoriaus
kaina neįskaičiuota), su akriliniais (arba
kompozitiniais) dantinimis (plokštelėje įdėta
metalo armatūra)

200

Lokatorius (išimamos plokštelės fikacijai ant
implanto)

900 +

Vieno žandikaulio laikinas plastmasinis tiltas ant
implantų pagal metodiką „All on Four“; „All on
Six“. (Be implanto atramų kainos)

1500 +

Vieno žandikaulio nuolatinis plastmasinis tiltas
su metalo sija ant implantų pagal metodiką „All
on Four“; „All on Six“. (Be implanto atramų
kainos)

2200 +

Vieno žandikaulio nuolatinis „PEEK“
medžiagos su kompoziciniais dantimis tiltas ant
implantų pagal metodiką „All on Four“; „All on
Six“. (Be implanto atramų kainos)

4000 +

Vieno žandikaulio nuolatinis pilno cirkonio tiltas
ant implantų pagal metodiką „All on Four“; „All
on Six“. (Be implanto atramų kainos)

Pastabos: Kainos nurodytos eurais už 1 vnt.
*Kainos nurodytos su vainikėlio cementavimu
Pirmą kartą apsilankant mūsų klinikoje, sutarties sudarymui prašytume turėti piliečio pasą arba asmens
tapatybės kortelę.
Skubūs darbai – plius 50% - taikomi visoms paslaugoms, kai darbas atliekamas ne gydytojo darbo metu
Ypač skubūs darbai – plius 100% - taikomi visoms paslaugoms, kai darbas atliekamas švenčių dienomis

