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1 зубiв
lpulet (|lJlастинковии оазис з корекцiею ) для iмпортних акрилових

янi зуби)

Базис 1985,00

2
Базис з
зубами 2040,00

_1

4
Базис 1385,00

!
6

Зуб 40,00
шт 45 00

7
шт 55,00

8
шт 285,00

о литий безис шт 35,00

)стlина величина

шт 1900,00

1 Пс

FнЧо vпаir6п\, а тбл.rлпБлл-,

шт 635,00

шт 4080,00

4
J _]- _-.-.,---.9.1пл Nlq|vlgy)l ,J ltrрмUl lJlacIy шт 920,00

Dелом

UP tJирооництва (гарн|тчр'I.28 Гарнiryр 265,00

1 Пе
Б

протЕзlв
азисч

2 а пеоеломи на б
протез 225,00

з
протез 270,00

4
протез 345,00

5
протез 380,00

6
протез 420,00

7
протез 550,00

8
протез 585,00

9
протез 455,00

10

11

протез 375,00
протез 410,00

12 Бааrlа.

протез 515,00

протез 5,15,00

1з
t4

Црiплення 2-х зуба_(вiтчизн.виробництва) i лагодження перелому базису протез 535,00

15

16

протез 930,00
протез 350,00

t7 протез 390,00

18
'пллтU 

ь,.лл^,It.l.-_л\
протез 435,00

19
протез 470,00

20 Крiплення 1-го зУба (iмпортн. виообництва) iлаголженнQ пАпап^rrrr бaalla,

протез 520,00

протез 520,00

2I
протез 545,00

нЕзмlннl про
одиночна шrт1

2 Шт:
Шт;

шт 590,00

з ]МпоFlан] а коронка , облицьована пласмасою одиночна.
шт 590,00
шт 905,00



штампована бюгельна сталь)
Одиночна пластмасова

пластмасовий
штамповано-паяному мостоподiбном сталь)

Фасетка
Накладка оклюзионна

Лапка (сталь
телескопiчна штампована

Виготовлення воскового шаблону для фi

Постiйна величина (КХ
лита металева коронка (КХС

лита металева протезi (КХС)
литий металевий

Литий штифтовий облицьований пластмасою 1KXg

Постiйна величина (мета металопластмаса)
Одиночна

21 ,15,00

21 15,00
Металокерамiчна

з керамiчним облицюванням

металопластмасова
металопластмасовий

Постiйна величина (бюгельir протезrа

Кламер Ро

Кламер

ланка багатоланкового

3ахисна пластина для пластмасоЪЫ фБББЙ
Базис пластмасовий

в частк протезi (вiтчизняного ви
в частк. протезi (iмпортного

обстеження хворого включае запис анамне
спостереження за

ення засобами iндивiдуального за

Вiдбиток iз 2л5lцзц1l9Т маси
ки металокерамiчноi, металопластмасовоr,

ви готовл Ен ня м ЕтАлокЕрАмl ч н их тА м ЕтАлоплАстмАсових п ротЕзl в

ВИГОТОВЛЕННЯ С их БюгЕльних протЕзlв

70,00



11 L{еменryвання коронки (як самостiйний видроботи) цементом типу "Унiцем'' шт 1 10,00
1з Цеменryвання коронки (як самостiйний вид роботи) цементом типу "Кетак Цем", "СХ- шт 180,00
t4 Корекцiя знiмного протезу (як самостiйний вид роботи) шт 155,00
15 [одаткове вiдвiдування у декоративном\r покритгi шт 80,00
16 Виклик на домашню адресу виклик 685,00
L7 Огляд у peMoHTi огляд 35,00
18 3нятгя вiдбитку стомафлекс лайт +каталiзатор шт 80,00
19 3нятгя вiдбитку стомафлекс пати +каталiзатор шт 125,00
20 L{еменryвання коронки (тимчасове) цементом типу "Дентин" шт 35,00
2L Оклюдограма (стомафлекс патi +каталiзатор) шт 125,00

НАНЕСЕННЯ
1 МЗДП коронки шт 70,00
2 М3,ЩП зуба шт 70,00
з l\Л3,ЩП фасетки шт 70,00
4 М3.ЩП tиамера шт 45,00

протЕзувАння зуБlв нА lмплАнтАтl
1 Видалення формувача ясен шт 1 00,
2 Всrа новлен ня вiдбиткового тра нсфера шт 165 00
з Знятгя вiдбитку одноразовою вiдбитковою ложкою шт 190,00
4 3няття вiдбитку масою Elite НD(лайт+ каталiзатор) шт 230,00
5 3нятгя вiдбитку масою Elite НD(патi+ каталiзатор) шт 300,00
6 Вста новлен ня а налога лабораторного в вiдбитковий тра нсфер шт 100,00
7 Встановлення формувача ясен шт 100,00
8 Вста новлення абатмента прямого шт 1642,00
9 Встановлення абатмента крового 15" шт |780,00

10 Припасування коронки шт 80,00
11 l-{еменryвання коронки (тимчасове)цементом типу RelyX шт 85,00
L2 Вста новлен ня тита новоТ платформ и ./, шт l325,00

3асryпник директора з економiчних пи] питань ть Т_П

Головний бухгалтер

3ав. ортопедичним вiддiленням

Лаryта С.В.

Бойко о.о,


