
ТАРИФИ НА МЕДИЧНI ПОСЛУГИ
"Терапевтичнi та хiрургiчнi стоматологiчнi послуги дорослому

населенню"

Код Найменування послуги [_{iHa, грн.
1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГШ

2.1 5агальне оостеження

21| ПеРВИННИй огляд хворого (включас запис анамнезу, фiзичних обстежень,
запланованоТ програми дiагнOстики та лiкування) 70.00

2|2 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологiчного статусу l50.00
2lз Порада, якщо хворий звернувся тiльки за порадою 40.00

214 Повторний огляд амбулаторного хворого (включае запис анамнезу,
фiзичного обстеження, контролю призначеного лiкування) 70.00

2.2 Визначення дiагностичн и к iндексiв

221

Огляд ротовоТ порожнини та визначення гiгiснiчного iндексу (.Проба
Шиллера-Писарева, за Расселом (PI), за Федоровим-Володкiною, Грiн-
вермiльона, папiлярно-маргiнально-аJIьвеолярного iндексу, Вакуумна
проба за Кулаженком) l25.00

222 Аналiз рентгенограми прицiльноТ 20.00
22з Аналiз панорамноi рентгенограми 40.00
2.3 Профiлактичнi заходи
2з| Вiдбiлювання зубiв на 1 зуб 45.00

2з2
ЗНЯТТЯ ЗУбного каменю, н€lльоту iнструментчulьни способом (типу Depural
пео та Проклин): 1 зуб 30.00

z55
ЗНЯття зУбного каменю, нальоту за допомогою ультр.ввукового апарата: 1

зуб 25.00

2з4
Вибiркове пришлiфовування зубiв, усунення травматичноi оклюзii: l зуб l05.00

2з5 Закриття фiсур герметиком типу Dentalex 1 зуба 40.00
2зб Проведення ремтерапii розчином Ftоrсаlсit l зуба 60.00

2з7
Проведсння профссiйноТ гiгiсни зубiв однiТ щелепи 280.00

2з8 Контроль за гiгiеною ротовоi порожнини 90.00
2з9 Навчання правилам гiгiени порожнини рота 40.00
2зl0 Усунення мiсцевих подр,внюючих факторiв в областi 1 зуба 55.00
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2.4 Лiкування тканин пародOнIу

24l
ЛiкуванНя слизовОТ оболонки порожнини рота (стоматит, кандiдоз, хеЙлiт,
глосiт.) 150.00

242
обробка уражених поверхонь слизовот оболонки, лiкувальнi rlов'язки
(одне вiдвiдування) препаратами типу : р-ном перекису воднlо ЗYо, р-н
хлоргексидину бi глюконату, гамaшатом) 70.00

24з Лiкування гiнгiвiry, зняття м'якого зубного нirльоту з l зуба 20.00

244
Лiкування тканин пародонту: зняття зубного каменю, м'якого нальоry з 1

зуба 50.00

245
лiкування захворювань пародонry: накладання лiкувальнот пов'язки на
ясна та зубоясневi кишенi (одне вiдвiдування) 75.00

246 Щiатермокоаryляцiя ясен 95.00

2.5
заходи при лiкуваннi kapliccy, клиноподiбних дефектiв, пiдtготовка
(препарування) порожниtl

25l Видалення постiйноТ пломби 75.00

252
Лiкування /препарування/ l карiозноiпорожнини при поверхневому i
середньому Kapieci 70.00

25з
Лiкування /препарування/ l карiозноТ порожнини при глибокому Kapicci 115.00

2.6 Накладання прокладок

261,
Накладання iзолюючоТ прокладки з цементу, при лiкуваннi Kapiecy типу
Адгезор 8с).00

262
Накладання iзолюючоТ прокладки при лiкуваннi Kapiecy типу Реолайнер LC 110.00

263
Накладання фотополiмерноТ, кальцiйвмiсноТ прокJIадки при лiкуваннi
Kapiecy типу Jen-LineLCF l20.00

264
Накладання фотополiмерноi, кальцiйвмiсноТ прокJIадки при лiкуваннi
Kapiecy типу Replex-LC 90.00

265
накладання фотополiмернот, кмьцiйвмiснот прокладки при лiкуваннi
Kapiecy типу Iонолат БЛ 85.00

266
НаКЛаДання кальцiйвмiсноi пасти хiмiчного твер нення типу Кальцисоль
пiд пов'язку з Темпола,,ry, або !ентин-пасти 85.00

2.7 Пломбування порожнин зубiв

27l накладання постiйноI пломби при лiкуваннi kapiccy та його ускладнень з
цементу типу Iонолат 290.00

272
Накладання постiйноi пломби
цементу типу Кетак-моляр

при лiкуваннi

325.00

27з
Накладання постiйноТ пломби
цементу типу Керамфiл-моляр

при лiкуваннi Kapiccy та його p,
{],1,1

,ii,,$ з30.00
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274
Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiecy та його ускладнень з
хiмкомпозиту типу Evicrol 255.00

275
Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiccy та його )Iскладнень з

хiмкомпозиту типу Терафiл 255.00

276 Накладання постiйноi пломби при лiкуваннi Kapiccy, його ускладнень та
клиноподiбних лефектiв з хiмкомпозиту типу DentstalNNB Best 265.00

277 Накладання постiйноi пломби при лiкуваннi Kapiccy, його ускладнень та
клиноподiбних дефектiв з хiмiкомпозиry типу Прайм Щент 260.00

278 Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiccy, його ускладнень та
кJIиноподiбних дефектiв з свiтлополiмеру типу Т atelux с/к 400.00

279 Накладання постiйноi пломби при лiкуваннi Kapiecy, його ускладнень та
кJIиноподiбних дефектiв з свiтлополiмеру типу Bright Lait 430.00

271,0 Накладання постiйноi пломби при лiкуваннi Kapiccy, його ускладнень та
клиноподiбних дефектiв з свiтлополiмеру типу Competence universal 430.00

27|| Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiecy, його ускладнень та
клиноподiбних дефектiв з свiтлополiмеру типу Charisma 440,00

2712
Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiecy, його ускладнень та
клиноподiбних дефектiв з свir,лополiмеру типу Dia Fil 435.00

27|з
Накладання постiйноТ пломби при лiкуваннi Kapiccy, його ускладнень та
кJIиноподiбних дефектiв з свiтлополiмеру типу Valux 460.00

2.8
Вiдновлення коронок зубiв без анкерних штифтiв (за наявностi умов,

та руйнацii коронки до 2/4 сlб'ему)

281
Вiдновлення зруйнованоi коронки l кореневого зуба хiмкомгtозитом типу
Evicrol 4l5.00

282
Вiдновлення зруйнованоТ коронки 1 кореневого зуба хiмкомпозитом
Терафiл 415.00

28з
Вiдновлення зруйнованоТ коронки 1 кореневого зуба хiмкомгtозитом типу
Dentstal NNB Best 425.00

284
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба хiмкомгlозитом типу
Прайм,Щент 42().00

285
Вiдновлення зруйнованоТ коронки
типу Ечiсrоl 500.00

286
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зу итом
типу Терафiл ",, ,

500.00



Код Найменування послуги Щiна, lpH.

287
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба хiмкомпозитом
типу Dentstal NNB Best 510.00

288
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба хiмкомпозитом
типу Прайм.Щент 505.00

289
Вiдновлення зруйнованоТ коронки 1 кореневого зуба свiтлополiмером типу
Latelux с/к 560.00

2810
Вiдновлення зруйнованоТ коронки 1 кореневого зуба свiтлополiмером
типу Bright Lait 610.00

28l l
Вiдновлення зруйнованоi коронки l кореневого зуба свiтлоп<rлiмером
типу Competence universal 610.00

28|2
Вiдновлення зруйнованоi коронки 1 кореневого зуба свiтлополiмером
типу Charisma 620.00

28l з
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба свiтлополiмером
типу Dia Fil 620.00

2814
Вiдновлення зруйнованоТ коронки 1 кореневого зуба свiтлоп<rлiмером
типу Valux 660.00

281 5
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба свiтлополiмером
типу Latelux с/к 645.00

28|6
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба свiтлополiмером
типу Bright Lait 695.00

28l7
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба свiтлополiмером
типу Competence universal 690.00

28l 8
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба свiтлополiмером
типу Charisma 705.00

28l9
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба свiтлополiмером
типу Dia Fil 705.00

2820
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба свiтлополiмероь
типу Vаluх 740.00

2.9 ВЦновлення коронок зубiв з анкерним штифтом (за наяв]tlостi умов,
та руйнацii коронки вИ 2l4 цо 3/4 об'ему та використання 1 штпфта)

291^
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба за допомогою
анкерних штифтiв та хiмкомпозиту типу Evicrol 550,00

292
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба за допомогою
анкерних штифтiв та хiмкомпозиту типу Терафiл ,_._:.T,i 550.00

29з
565.00

"l

1
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294
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба за допомогою
анкерних штифтiв та хiмкомпозиту типу Прайм !ент 560.00

295
Вiдновлення зруйнованоI коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та композитом типу Evicrol 635.00

296
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та композитом типу Терафiл 635.00

297
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокор. зуба анкерними штифтами та
композитом типу Dentstal NNB Best 650.00

298 Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та композитом типу Прайм fleHT б45.00

299
ВiДновлення зруйнованоi коронки l кореневого зуба анкерними штифтами
та свiтлополiмером тиtry Latelux с/к 705.00

2910
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба анкерними штифтами
та свiтлополiмером типу Bright Lait 775.00

29|l Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба анкер. [l[тифтами та
свiтлополiмером типу Competence uпiчеrsаl 770.00

2912
Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба анкерними штифтами
та свiтлополiмером типу Charisma 785.00

29lз Вiдновлення зруйнованоТ коронки l кореневого зуба анкерними штифтами
та свiтлополiмером типу Dia Fil 785.00

29l4 Вiдновлення зруйнованоi коронки 1 кореневого зубаанкерними штифтами
та свiтлополiмером типу Vаluх 835.00

29l5 вiдновлення зруйнованот коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та свiтлополiмером типу Latelux с/к 790.00

29|6
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та свiтлополiмером типу Bright Lait 855.00

29|7
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокор зуба анкер. штифтами та
свiтлополiмером типу Competence universal 850.00

29l 8
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та свiтлополiмером типу Charisma 870.00

29|9
Вiдновлення зруйнованоi коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та свiтлополiмером типу Dia Fil 865.00

2920
Вiдновлення зруйнованоТ коронки багатокореневого зуба анкерними
штифтами та свiтлополiмером типу Valux 920.00



Код [{айменування послуги Щiна, грн.

2.10 Заходи при лiкчваннi yскладненого Kapiccy
210l Видалення постiйноi пломби 75.00

2|02
Препарування карiозноi порожнини (або трепанацiя коронки), розкритгя
роry пульповоi камери 120.00

2I03
Накладання девiталiзуючоТ пасти пiд пов'язку з матерiалу типу Темполаry,
або Щентин-пасти 25.00

2l04 Накладання тимчасовоi пломби тигry Темполат, .Щентин-паста 25.00
2105 Видалення тимчасовоi пломби 45.00
2l06 Пульпотомiя 45.00

2l07
Екстирпацiя пульпи з одного каналу кореня зуба (пульпоекстрактори)

40.00

2108

Iнструментilльна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (файли,
ЗО/о р-н гiпохлориry натрiю, 0,05 О/о р-" хлоргекисидину бiглюконат, Desgel,
Гемалат) l45.00

2109
Механiчне та хiмiчне розширення облiтерованого канаJIу зуба (фай ли, ЗYо

р-н гiпохлориry натрiю) 260.00

2l010
Накладання BaTHoi ryрунди в l кореневий канал при лiкуваннi ускладнень
Kapiccy з антисептиком типу Cresolat 25.00

2l011
Ампутацiя девiтальна * паста з резорцин-формалiновою основою, типу
Резодонт 95.00

21,0l2
Пломбування одного кан.rлу кореня зуба пастою з резорчин-формалiновою
основою типу Резодонт (каналонаповнювач) l05.00

21013
Пломбування одного кан{rлу кореня зуба пастою з цинкоксид евгеноловою
основою типу Ендокорт, або KapiocaH (каналонаповнювач)

1l0.00

210l4
Пломбування одного канirлу кореня зуба пастою з цинкоксид евгеноловою
основою типу Ендокорт, або KapiocaH та ryтаперчевого штиф,га
(кана-понаповнювач) l30.00

2l0l5 Пломбування одного кан€rлу кореня зуба пастою на ocHoBi епоксидноТ
смоли типу Вiедент (каналонаповнювач) l30.00

2l0lб
Пломбування одного кан:rлу кореня зуба пастою на ocHoBi епоксидноi
смоли типу Вiедент та ryтаперчевого штифта (каналонаповнювач)

130.00

2l0l7 Тимчасове пломбування одного канzrлу кореня зуба пастою на ocHoBi
гiдроксиду кальцiю (каншlонаповнювач) l35.00

2l0l8 Закриття перфорацiТ каналу,зуба, або перфорацiТдна пульповоТ камери (

типу Iонолат BL) 75.00
210l9 Вилучення стороннього тiла iз каналу зуба (файли) х5:, 485.00

(ý
"I
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э хIрурпчнА стомАтологlя
5.1 Загальне обстеження пацiента

5l1
ПеРВИННий огляд хворого (включае запис анамнезу, фiзичних обстежень,
запланованоТ програми дiагностики та лiкування) 65.00

5|2 Порада, якщо хворий звернувся тiльки за порадою 35.00

51з
повторний огляд амбулаторного хворого (включае запис анамнезу,
фiзичного обстеження, контролю призначеного лiкування) 65.00

514

Консультацiя хворого (запис огляду та порада, данi на прохання лiкаря,
який лiкус, iншим лiкарем для спецiальноТ оцiнки стану та подЕrльшого
лiкування) 35.00

5l5 Огляд ротовоТ порожнини та визначення гiгiснiчного iндексу l05.00
5lб Аналiз рентгенограми прицiльноТ 20.00
5l] Аналiз ортопантограми, панорамноТ рент енограми, томограNIи 35.00
5l8 Аналiз компютерноi томаграми (КТ) 55.00
5l9 Усунення подразнюючих факторiв 35.00
5.2 знеболювання

52|
ЗНебОЛЮванНя провiдникове або iнфiльтрацiйне анестетиком : Лiдо каТн 2О/о

2мл 90.00

522
знеболювання провiдникове або iнфiльтрацiйне анестетиком : Убiстезiн
4%форте 120.00

52з
знеболювання провiдникове або iнфiльтрацiйне анестетиком : Артiфрiн
Форте р-н в карпулах l00.00

524
Знеболювання провiдникове або iнфiльтрацiйне анестетиком : Мепiфрiн
по 1.7 мл. 100.00

525
Знеболювання провiдникове або iнфiльтрацiйне анестетиком : Артiфрiн
1.7 мл в ампулах 95.00

526 ЗНебОЛЮвання аплiкацiйне анестетиком : Аплiкацiйний гель Jen-Relief 50,00

527
знеболювання провiдникове або iнфi.,rьтрацiйне анестетиком : Скандонест
3% 1.8 мл картр. 105.00

5.3 Видалення зубiв

531
видшtення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого,
анестезiю, заповнення документацiТ) анестетиком 90.00

5з2
видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого,
анестезiю, заповнення документацiТ) анестетиком 280.00

5зз
Складне видzrлення кореня

i-1 о r о-; з 10.00
5з4 к>ч;Накладання швiв на лунку пiс.ltя видаленн я зуба l40.00
535 Накладання гемостатичноТ ryбки на лунку пiсля в l20.00
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Код I{айменування послуги Щiна, грн.

5зб

Видалення зуба з викроюванням слизово-перiостального клаIIтя,
випилюванням фрагмента кортикzшьноТ пластинки irльвеолярного паростка
анестетиком 440,00

5з7 Припинення кровотечi пiсля вид€lJIення зуба 50.00

538 Зняття одного шва 30.00

5.4 Хiрургiчне лiкування запаJlьних процесiв та ix усклалнен]ь
54l Розкриття абсцесу, дренування l20.00
542 Кюретаж лунки l20.00
54з розтин капюшона 65.00

544 Промивання капюшона 55,00

545 розтин окiстя 85.00

546 резекцiя капюшона 90.00
547 гемiсекцiя 220.00
548 Щренування абсцесу при розтинi слинноТ запози або протоки l20.00
549 Бужування отвору протоки слинноТ зttлози 85.00

5410 Видалення каменю iз протоки слинноТ залози 250.00

54l l Розтин абсцесу з наступним дренуванням 85.00

54|2 Розтин i дренування абсцесiв пiднебiння 85.00

54l з Медикаментозне лiкування альвеолiry, перiкоронариту l05.00
54l4 Обробка вирzвки 65.00
5.5 Хiрургiчне лiкування травм
55l Репозицiя зуба при неповному вивиху l20.00
552 Реплантацiя 305.00
553 Первинна хiрургiчна обробка рани l90.00
554 Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба 110.00
555 Iммобiлiзацiя за допомогою пов'язки 60.00
556 Накладання пращi на пiдборiддя 30.00
э.б Малi оперативнi втручання в ротовiй порожнинi
56l Видалення доброякiсних новоутворень itльвеолярного паростка 480.00
562 Видшtення епулiсу з ростковою зоною, гранульоми з l5.00
563 I_{истектом iя одонтогенноТ Ki сти 235.00
564 видалення одонтоми 480.00
565 Щистектомiя з резекцiею верхiвки кореня 855.00
566 Щистотомiя 185.00

567 Резекцiя верхiвки кореня зуба 245.00
568 Альвеолектомiя 195.00
569 Вестибулопластика 285.00
56l0 Видалення доброякiсного t{овоутворення язика ,{;,iiy l40.00

56l1
255.00

.\



Код FIайменування послуги IfiHa, грн.

56l2 пiдготовка i операцiя введеення внутрiшньокiс кового iмпланry фозрiз
ясна, встановлення дентiUIьного iмпланry) з275.00

5613 .Щругий етап операцiТ ведеення внутрiшньокiсткового iмпланry
(встановлення формувача ясен) 595.00

56l4 .Щругий етап операцii ведеення внутрiшньокiсткового iмпланry
(встановлення формувача ясен вузького) 695.00

РЕНТГЕНОГРАФIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ
91l Прицiльна рентгенографiя зубiв 60.00
912 Ортопанограма 200.00

Заступник генерiцьного директора з економiчних питань 1 Копоть Т.П.


