
кнп "лiвобережнастоматологiчнаполiклiнiка', дмр

ТАРИФИ НА МЕДИЧНI ПОСЛУГИ
" ортодонтичш послуги ,,

Ерджую
ии директор

.Г. BiHHiKoBa

202l р.

Код Найменування послуги I]iHa, грн.

бll ПервиннИй огляд хворого (включае запис анамнезу, фiзичних
обстежень, запланованоТ програми дiагностики та лiкування) l05.00

бl2 60.00

613 60.00

l614
бй
ъБ
бlб
бl7
бl8

l35.00
r r()l,JIиолении аналlз ортопан,гомогрдмиrд4цQрqщноТ рентгенограми 205.00

еле ограми голови l35.00
l35.00

п 135.00
l35.00

б111
ып

ма 1l0.00
Hol- 45.00

Ешлера-Бiмле 45.00
lrрипасyвання та тибчлярною дчгою
Припасчвання та здача апара.га з петлями

90.00бllз
90.00
90.00

бl|4 Припасчвання та здача апара-га з гвинтом
б115
бm 95.00

llрипасуВання та здача апаDата з метаJIевок) опопок) ппq 90.00бll7 Пр"п..уruп"" ru rд пЪрuru. no*"no*o ппЪйБ 90.00бl l8 tlрипасування та здача знiмного апаDата з оклlозiйнипrи 1-I 90.00
б119
б120

Припасчвання та здача знiмно.о апББаl rriлоrоЙ 90.00
90.00

6121 90.00бl22
90.00

6123
бтй

Припасчвання та здача апарата з захисною сiткою 90.00
llрипасування та здача оDтодонтичного кiльllя чи kon.r 90.00

6125
припасування та здача знiмного апарата з похилою площиною,
вестибулярною дугою на верхню щелепу 90.00

б126
90.00бl27
90.00бl28 90.00бt29 лктивацlя ортодонтичного апаDата 45.00

6130
б131

90.00
Jдача ретенцtйного апарата з вестибчляDнок) пчгоIо 90.00бl32

Бlзз
Проведення вправ для жчвальних мiязЬ 20.00
навчання дiтей та батькiв лiкr,вальним вправам 45.00



Код Найменування посJryги I_(iHa, грн.

Биготовлення ,аa

70.0062ll виготовлення моделi
6212 Загiпсовка в артикулятор 35.00
б2lз в кюветч l 10.00
6214 виготовлення шаблонiв 75.00
62l5 Вестибулярна дуга 70.00
62lб Вестибулярна дуга ускладlrена l05.00
6217 Вестибулярна дуга двощелепна 145.00
б2l8 Кламер Адамса 50.00
62l9 Кламер Аккера 35.00
б2l 10 Активатор рукоподiбний 70.0062lll Активатор внутрiшнiй 50.00
62112 Петля Дорошенка l05.00
62llз
62ll4

Петлlя,Щанькова l05.00
ц9Iщя Рулольфа l05.00

б2l l5
62llб

Пружина Коффiна 55.00
Небна луга 85.00

62l17
621 18

62l|9

Вестибулярний бампер l05.00
Штучнi зуби l30.00
Постановка одного зуба 15.00

62|20 Базис з пластмаси ортодонтичноi тигry Редонт-колiр 90.00

6212l Базис двощелепний з пластмаси ортодонтичноТ типу Редонт-колiр

Роздiлення з пластмаси ортодонтичноi типу Редонт-колiр62l22

62l23

62l24

Похила площина з пластмаси ортодонтичноi тигry Родонт-колiр

55.00

62|25 50.00

62126

62l27

*r^
62l29

Гвинт ортодонтичний U-подiбний
(двосторонього розширення)

Гвинт ортодонтичний (трьохвимiрний)

160.00

730.00

Гвинт ортодонтичний розширюючий l25.00

Гвинт ортодонтичний (весроподiбний) 340.00

l55.0062l30 Обробка та полiровка апараry

Лагодження протеза (лабораторне)622 120.00

Засryпник генерiцьного директора
з економiчних питань


