Lista de prețuri pentru tratamentele stomatologice
Dental Art Oradea
RON
Consultație

50

Consultație specialitate - ortodonție, implantologie, estetică dentară

100

Modele de studiu, plan de tratament, antecalculație

200

Digital Smile Design

600

Tratamente odontale

Obturație compozit

de la

200

Obturație compozit efectuată la magnificație (lupe sau microscop)

de la

350

Reconstituire corono-radiculară cu pivot fibră de sticlă

250

Sigilări / dn.

100

Obturație glasionomer

100

Coafaj indirect / direct

50

Sistem de albire (gutiere incluse)

600

Sistem de albire Lampa Beyond

900

Fațetă din compozit

400

Garanția obturațiilor efectuate este de 3 ani, cu condiția efectuării controalelor periodice bianuale.
Prețul obturațiilor variază în funcție de complexitate și de materialele și accesoriile folosite.

Tratamente endodontice

Pulpectomie + obturație canal monoradicular

250

Pulpectomie + obturație canal biradicular

300

Pulpectomie + obturație canal pluriradicular

500

Tratament mecanico antiseptic + Ca Oh

100

Obturație apex cu MTA

100

Tratamentele de canal se efectuează cu determinarea electronică a lungimii canalelor și cu un
sistem de izolare cu diga. Retratamentele sunt tarifate cu 100 Ron în plus. Obturațiile de canal se
efectuează cu tehnica condensării la cald. În cazul mai multor ședinte de tratament prețurile se
corelează cu complexitatea cazului
.Tratamentele de canal la microscop se tarifează cu 20% mai mult față de prețul afișat.

Tratamente parodontale

Detartraj ultrasonic

150

Full Mouth Desinfection

500

Root-planing / dinte

20

Root-planing - scalling / arcadă

100

Prophy cu bicarbonat

100

Periaj profesional

50

Aplicare Plack-out

20

Tratamente chirurgicale

Anestezie controlată computerizată WAND

50

Extracție monoradiculari

50

Extracție pluriradiculari

100

Extracție cu alveolotomie + sutură

150

Rezecție apicală monoradiculari

400

Odontectomie

de la

450

Gingivectomie / dinte

100

Frenectomie

150

Decapusonare

100

Manoperă chirurgicală cu Laser

250

Implant dentar

Implant Medical Implant System (MIS)

1.800

Implant Direct

2.000

Implant dentar Megagen

2.250

Implant dentar Ankylos

3.400

Restaurari protetice

Coroană provizorie acrilică

100

Coroană metalo – ceramică cu prag

de la

600

Coroană metalo – ceramică pe implant

de la

750

Coroană integral ceramică

de la

1.200

Coroană ceramică pe zirconiu

1.200

Fațete ceramice

de la

Ablație coroană metalică

25

Proteză acrilică

de la

1.200

Proteză scheletată

de la

4.000

Proteză telescopată

de la

7.000

1.200

Garanția pentru lucrările protetice este de 3 ani cu condiția efectuării controalelor periodice anuale.
Prețurile variază în funcție de materialele folosite și de costurile de laborator.

Tratamente ortodontice

Aparat ortodontic mobil

700

Aparat ortodontic fix metalic bimaxilar

5.400

Aparat ortodontic fix ceramic bimaxilar

6.750

Aparat ortodontic fix safir bimaxilar

6.750

Activare aparat fix bimaxilar

100

Schimbare arc

100

Radiologie dentară

Radiografie dentară retroalveoalară

25

