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Код Найменува}{ня послуги IJiHa, грн.

vtl.,гЕ рАп Евт,ич ltA C,I,OM Ат,ологl я
7.1 Загалыlе обстежеllllя lrос,гiйIlих,I,1l,l,имчilсоl}их зубiв

11l'
Первинний огляд хворого (включас запис анамнезу, фiзичних
обстежень, запланованоТ програми дiагностики та лiкування) 70.00

112

Огляд порожнини рота, визначення пародонr,ологiчного статусу 150,00

7|3
порада, якщо хворий звернувся тiльки за порадою 40.00

114 Повторний огляд амбулаторного хворого (включас запис
анамнезу, фiзичного обстеrкення, контролю tIризначеного

лiкування) 75.00
1) I}изrlа.lеllrlя дiа1,1lос,гtltItlих illiteKciв lIocтiiillllх ,I,а'tимчас0Btlx

зчбiв
12l Огляд ротовоТ порожнини ,га визначення гiгiснiчного iндекс1,

(Проба Шиллера-Писарсва, за Расселом (PI), за Федоровим-
Володкiною, Грiн-Вермiльона, папiлярно-маргiнально-
iLльвеолярного iндексу, Вакlумна проба за Кулаженком) 130.00

122
Аналiз рентгенограми приtдiльноТ 20.00

12з
Аналiз панорамноi рентген ограми 40.00

7.3 llrlофiлакгичнi заходи псlстiйllих,t,a ти]tltl:lсових зубiв
1зl

Вiдбiлювання зубiв на 1 зуб l35.00

1з2 Зняття зубного каменю, нальоту iнструмен-та.льним способом з

ycix зубiв 345.00

1зз Знятгя зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового
апаDата з ycix зубiв 265.00

1з4 Вибiркове пришлiфовування зубiв, усунення травматичноi
оклюзii l00.00

7350l
Закриття rbicyp одного зуба герметиками Derttalex l3F 90.00

1з502
Закриття фi"ур одного зуба герметиками Derrtalex l2F 90.00

73503
Закриття фiсур одного зуба герметиками Dentalex l2 90.00

7360 1

Проведення ремiнералiзуючоТ терапiТ одного зуба Ftorcalcit-D 90.00

iKa" ,ЩМР

202| р.



Код Найменування посJryги

Проведення рем iнера_гliзуючоi

Щiна, грн.

7з602
90.00

7з60з
90.00

1з]
Проведення про(lесiйноТ гil,iени ycix зубiв 260.00

738 Кон,гроль за гiгiсною ротовоi ц9р9дц]4цд 85.00

1з9 Навчання правилам гlгlсни порожнини рота 40.00

1з10 Усунення мiсцевих подразнIоючих факторiв 190.00
,7.4

Лiкування ткаIIин ародоIIту постiйних та тим,tасових зубiв

141 Лiкування слизовоi оболонки пороя(нини рота (стоматит,

кандiдоз, хейлiт, глосiт.) l50.00

142 ЛiкуваннЯ ткани}| пародонry (гiнгiвiти: зняття м'якого зубного

нальоту) l8_5.00

74з Лiкування тканин пародонту (l,iнгiвir,и: зня,гтя твердого зубного
нальоry) з l0.00

/.э ЗахtlДи lrpll .lliKyBatllli каlliссу ,га його ус лiUlllсIIь rlос,гii'llлих

Til тимlIilсOвих зубiв
75 l0l Накладання пломби при лiкуваннi lcapiecy та його ускладнень з

цементу типу: Iонолат 210.00

15|02

152

Накладання пломби при лiкуваннi Kapiecy та його ускладнень з

цементу типу: Кетак-моляр 225.00

Накладання постiйноТ плошtби при лiкуваннi Kapiccy та його

ускладнеFlь з хiмiчного коNlпозиry: Dentstal NNB Best 255.00

] 520l Накладання постiйноi плопtби на 1 поверхню зуба при лiкуваннi
Kapiccy та його ускладнень з хiмiчного композиry: Dentstal NNB
Best tt5.00

15з Накладання постiйноТ плоплби при лiкуваннi Kapiccy та його

ускладнень з свiтлополiмерного композиry latelux 430.00

7530 1

Накладання постiйноТ пломби на l поверхню зуба при лiкуваннi
Kapiecy та його ускJIа нень з свiтлополiмерного композиту latelux l00.00

154
Лiкування одного зуба при поверхневому i середньому lcapicci
(без накладання пломби) 70.00

755
Лiкування одного зуба при глибокому Kapieci (без накладання
пломби) 1 10.00

75601 Накладання прокладки iзо;rюючоТ Адгезор при лiкуваннi Kapiccy
та його ускладнень

15602 Накладання прокладки лiкува,rьноТ Jen-LinelCF
kapiecy та його ускладнень

при лiкуванн1 

Ё
75603 Накладання прокладки лiкувальноТ Replex-LC при лiкуваннi

Kapiccy та його ускладнень t
стомаrопоr|,

попiклtнtка
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Код Найменування послуги I]iHa, грн.

,7.6 заходи лiкуваtrtlя при ускJlаднеtrому kapicci llостiйlrих та

l,имчасовлIх зубill
761' Препарування карiозноi порожнини (або трегrанацiя коронки),

розкриття роry пульповоi камери 65.00

762
Накладання девiталiзуючоТ пасти та пов'язки 30.00

]6з
Екстирпацiя пульпи з одного кореня зуба 100.00

764
нструментЕцIьна та медикаментозна обробка одного кана-гlу зуба 120.00

165 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що
полiмерiзусться 140.00

166 Пломбування одного канiLлу корiння зуба пастою та

ryтаперчевими штифтами (або термопластом) матерiалом
сндокорд 190.00

]67 Пломбування одного каналу корiння зуба пастою кальцизол l50.00
1610| Пломбування одного каналу корiння тимчасового зуба пастою

йодотемп 80.00

168 Механiчне та хiмiчне розширення облiтерованого каналу зуба 240.00

]69 Накладання лiкувальноТ пов'язки при лiкуваннi ускладнень
kapiecy cresolat 25.00

761 0l Ампутацiя вiтальна (Restapex) l40.00
16]'02

Ампутачiя вiтальна (Триоксiдент) 190.00

16ll
Ампутацiя девiта,rьна l50.00

1612 накладання сумiшi з Резсlдонта 75.00

16lз Видаrrення постiйttоТ пломби 40.00

1614 Накладання тимчасовоТ пломби 25.00

] 4|5 Видалення тимчасовоТ пломби 25.00

Головний бухгалтер


