
полiклiнiка" ДПЛР

ТАРИФИ на медичнi послуги

стоматологl чна допомога
б',

ý

Первинний огляд хворого (включае запис анамнезу, фiзичних

визначення пародонтOлогlчнOго ст

Повторний огляд амбулаторного хворого (включао запис анамнезу,
обстеження, контролю призначеного лiкування)

Огляд poToBoi порожнини та визначення гiгiонiчного iндексу (Проба
Шиллера-Писарова, за Расселом (Pl) за Федоровим-Володкiною,
Грiн-Вермiльона, папiлярно-маргlнально-альвеолярного lндексу,

зубного каменю, нальоту iнструмен-тальним способом з

зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового

Dentalex ] 3F стоматматерlал

гlгlс н и

Контроль за гlгiоною pOToBoj порожнини
Навчання правилам гiгiени порожнини рота

лiкування тканин пародонту (гiнгiвiти, знятrя rиъкого зрного

Лiкування тканин пародонту (гiнгiвiти зняття твердого зубного



Найменування пOслуги
Одиниця

вимiрювання
L]iHa, грн

t(од

2

цементч типч:
п!9дуIх _ 209 00251

л 200
251 01 lонолат

стоматматерlал 13 00
25102

252 послIц 248 00

стоматматерlал 600
25201 Dentstal NNts tsest

послуга 420 00253 йкладання постiйноt пломои При лlкуванFtl kapluv

чскладнень з свiтлополiмерног0 кOмпозиту:
10 00

ому Kapieci (без
послуга бв 0с254

послчга 107 00255 I-Lкува-ння одного зуба при глибокому Kaplecl (

пломби)

послчга 103 00256
Накладання прокладки при лiкуваннi Kapiccy та його ускладнень

llрwлJlqлпq |vvJl!v,v,*

Мгезор
прокладка лiкуiвльна

стоматматерlал 200
:25601

стоматматерlал 21
25602 ,19 00стOматматерlал
25603 Reolex-LU кальцlевщ

кяпiссi постiйних зубiв

62 00

26

пOслуга261 Преп,+уваr,п" карiоэноi порожнини (або трепанацlя коронки;

27 00
262 96.00
163

послуга 117 00

137 00

264
пбпобка одного каналу зуба

послуrа265 пломбування одного каналу кореня зуOа пастою, щ0

послуга 15з 00
266

пломбування одного каналу кор|ння зуба пастою та гугаперчевими

послуга 151 0с
267

зчба пастою кальци3ол

лч зчба послуга 1в7 0026в

послуга 25 00

22.00

26801

по!лf!q_269
HHi чскладнень Kaplocy

стоматматерlал 10с26901
Cresolat

послYга 130 00261 0

стоматматерlал 70026,1 001
Restapex

стоматматерlал 60 0026 1 002
Тоиоксiдент

пOслуга 153 00

100

261 1

стоматматерlал261 101

Реэодонт
послуга 52 00

2612 Видалення постiйно] пломОи
послVга 23 00

261 3 Накладання тимчасово|
послуга 2,1 00

2614 видалення тимчасово!



Код Найменування послуги одиниця
вимlрювання

l-{iHa, грн,

5. хlрургlчнА стомАтологlя
5.1

l 3аrальне обстеження пацiснта
5l1

Первинний огляд хворого (включао запис анамнезу, фiзичних
обстежень, запланованоi проrрами дiагностики та лiкчвання) послуга 66 00

5|2 l lорада] якщо хворий звернувся тlльки за порадою пOслуга зб 00
5,1 3

повторний огляд амбулаторного хворого (включае запис анамнезу,
фiзичного обстеження, контролю призначеного лlкування) послуга в0 00

5,4 Консультацiя хворого (запис огляду та порада, данl на прохання
лiкаря, який лiкуе, iншим лiкарем для спецiальноi оцlнки стану та
подальшого лiкування) послчга 36 00

515
Огляд ротовоi' порожни ilи та визначення гtгiенlчного iндексу послуга 104 00

516 Аналlз рентгенограми прицiльноt послуга 18 00
517

Аналiз ортопантограми, панорамноl рентгенограми, томограми послуга 36 00
518 Усунення подразнюючих факгорiв пOслуrа 37 0с
5.2 3неболювання

521 3неболювання провiдникове анестетиком типч: послуга в7,00
52101 1) Бензокаiн 20% анестетик 10 00
521о2 2) Убiстезiн 4%форте анестетик 20 00
)210з 3) Артiфрiн Форте р-н в карпулах анестетик 24 00
э2104 4) Мепiфрiн по 'l 7 мл а нестети к 14 00
52105 5) Мепiвастезин 3% анестетик 35 00

522 послуга 87 00
523 Знеболювання аплiкацiйне послуга 36 00
53 Видалення зубiв
531

видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого,
]нестезlю, заповнення документацai) анестетиком послVга 92,00

5з2
видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд
хворого, анестезiю, заповнення документацii) анестетиком послуга 2в0 00

533 Складне видалення кореня п осл уга 310 00
534 lНакладання швlв на лунку пlсля видалення зуба пOслуга 192 00
535

накладання гем9статичноi губки на лунку пiсля видалення зчба послуга ,l 18 00
53{] видалення эуба з викроюванням слизово-перlостального клаптя,

випилюванням фрагмента кортикальноl пластинки альвеолярного
паростка анестетиком послуга 441 00

537 Припинення кровотечi пiсля видалення зуба послуга 49 00
53в 3няття одного шва послуга 30 00
5.4. Хiрургlчне лiкування запальних процесiв та ix чскладнонь
541 Розкриття абсцесу, дренування послчга 119 0054ra l Кюретаж лунки пOслуга ,l21 00
543 розтин капюшона пOслуга 66 00
544 Промивання капюшона послуга 55 00
54l, розтин окiстя

п 0слуrа в7 00
546 Резекцiя капюшона послчга в9 0с
541, Гемiсекцiя послуга 218 0с
54i

дренування абсчесу при розтинi слинноt залози або протоки п ослуга 122 оо
54с| Бужування отвору протоки слt!нFiоi залози послуга в5 00

55,1 t] tsидалення каменю iз протоки слинноi залози послуrа 249 00
55,1 1 Розтин абсцесу з настуrlним дренуванням послуга в5 00
551;2 Розтин i дренування абсцесiв пtднебiння послуга в5 00
551 3 медикаментозне лiкування альвеолlту, перiкоронаритч послуга 105 00
551 .1__LОбробка виразки послуга 64 00



Код Найменування послуги Одиниця
ви мlрювання L{iHa, грн

55
5l,1

5:,2 послуга 122 00

5a;
''lервинна 

хiочогiчна обпг,бп^
послуга 306 00

5a,4
вправлення гостроrо вивиху скронево-нижньощелепного счглоба

послуга 190 00

послуга 110 005[i5

5:,6
::I:]YvlJ Il9qчlл Jd дUllUмUl Olo ПОВ ЯЗКИ послуга 61 00

5.6 послуга 30 0с

5е,l

РДЧ9r rlдФЕЦкiсн их новолворен ь ал ьвеол ярного паростка послуга 4в2 00562
563 послуга 316 00
564 идален ня послуга 236 00
565 послуга 479 00

а.,-, чл l ч|ч||л о рqJgпцluru UерхlвкИ кОРеНЯ
п ослуга 465 00

56501 Кiсткппп
565

,.,-,,.Y-yvYl!l!t !!vIvrylyl |v|o IcpIdJ I

Ll истотпм le стоматматерiал з90 00
567 Резекuiя послчга 185 00
563 Альвеолекгомiя п ослуга 246 00

56,э Вестибч послуrа 193 0с
561 0 идалення добпоя послуга 285 00

56,1 1
послуга 142 00пdпиЁ pU

послуга 256 00
trпUl рАФlчнl дослlджЕння

91,|
l |руlчlr lопd рен l l енограФlя Зуоlв

цослуга 60 00

3аступник генерального директора з економiчних питань
Ч*о -gZ ь

Медичний директор
,Qемiщева Т l


