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Konsultacija 20 € Konsultacija, gydymo plano sudarymas, prof. patikrinimas, dokumentų pildymas
30 € Stiklojonomerinės plombos
40 € Stiklojonomerinė plomba, kai naudojama 2 ir daugiau kapsulių

Helio plombos (šviesoje kietėjantis kompozitas)
50 €   -  1 paviršius
60 €   -  2 paviršiai
75 €   -  3 ir daugiau paviršių
20 € Laikina plomba stiklojonomeras / kompozitas
50 € Vidinis 1 danties vainiko balinimas pirmas vizitas
20 € vidinis 1 danties vainiko balinimas antras, trečias ir kt. vizitai
5 € Fluoro lako aplikacija karieso profilaktikai (1 seansas)

20 € Endodontinė konsultacija 
50 € Diagnostinė endodontinė konsultacija

Endodontinis gydymas 60 € Pirminė endodontinė pagalba (su nuskausminimu)
60 € Vieno kanalo formavimas
40 € Vieno kanalo plombavimas
85 € Komplikuotas vieno kanalo formavimas

120 € Lūžgalio išėmimas ar apėjimas
120 € Kultinio kaištinio įkloto išėmimas
50 € Stiklo pluošto kaiščio išėmimas
70 € MTA / Biodentino panaudojimas (1kanalo plombavimui, pulpos rago padengimui, perforacijos uždarymui)
30 € Vaistų keitimas

125 € Kanalų gydymas iš kitų gydymo įstaigų atvykusiems pacientams (su plombavimu)
Dantenų uždegimo gydymas 15 € Medikamentinis dantenų gydymas (1 vizitas)

70 € Pirminis vizitas su burnos priežiūros instruktažu
40 € Antrinis vizitas (poliravimas)
10 € Danties padengimas laku jautrumui sumažinti
15 € Danties vagelių padengimas prieškarioziniu laku (silantu)
30 € Balinimo medžiagos 1 švirkštas
50 € Balinimo kapa (1 žandikaulio)

100 € Balinimas lempa 
200 € Dantų balinimas lazeriu (1 seansas) 
15 € Konsultacija, gydymo plano sudarymas, prof. patikrinimas, dokum. pildymas
30 € Pirminė pagalba
15 € Pieninio danties rovimas su aplikaciniu nuskausminimu
25 € Pieninio danties rovimas su injekciniu nuskausminimu
30 € Nekomplikuoto ėduonies (karieso) gydymas
40 € Komplikuoto ėduonies gydymas (pulpitas, periodontitas)
30 € Apsilankymas 30 min., kai vaikas nesileidžia gydyti dantų

Konsultacija 30 € Konsultacija, gydymo plano sudarymas, dokumentacijos pildymas
50 € Nuolatinio danties ar šaknies rovimas *
70 € Sudėtingas nuolatinio danties ar šaknies rovimas *

150 € Retinuoto (visai neišdygusio), virškomplektinio danties rovimas *
50 € Paprastas retinuoto danties atvėrimas ortodontiniam gydymui
80 € Sudėtingas retinuoto danties atvėrimas ortodontiniam gydymui

100 € Danties šaknies rezekcija (1 danties) / Hemisekcija
40 € Gingivektomija (1 danties)
70 € Klinikinis danties vainiko prailginimas
20 € Alveolito gydymas (1 seansas)
15 € Pjūviai uždegimo metu
30 € Nesudėtingas minkštųjų audinių gėrybinių auglių pašalinimas 
50 € Sudėtingas minkštųjų audinių gėrybinių auglių pašalinimas 

150 € Prieangio pagilinimo operacija (vieno ketvirčio)
30 € Citologinis, histologinis tyrimas
30 € Gleivinės gaubto pašalinimas
30 € Kaulinės kišenės išvalymas (1 danties) *

100 € - 400 € Dirbtinis kaulas / membrana *
30 € Pasaitėlio pakirpimas
50 € Pasaitėlio plastika

120 € Dantenų pastorinimas prie implanto su autotransplantantu
240 € Dantenų pastorinimas prie implanto su pakaitalu
200 € Keratinizuotų/fiksuotų dantenų sukūrimas su autotransplantantu (prie 1 danties ar implanto)
80 € Implanto šalinimas

300 € Bollard ortodontinis implantas
150 € Mikroimplantas
100 € Ortodontinio implanto išėmimas (Bollard)
100 € Akmens iš seilių liaukų pašalinimas
100 € Chirurginis gidas implantacijai
650 € Megagen implanto įsukimas ir priedai (1 vnt., chirurginė dalis) *
700 € Straumann implanto įsukimas ir priedai (1 vnt., chirurginė dalis) *
760 € Straumann SLA Active implanto įsukimas ir priedai (1 vnt., chirurginė dalis) *
400 € Mini implantai plokštelių laikomumui pagerinti
50 € Gijimo galvutė (esant 2 etapų chirurgijai)

220 € Sinuso dugno pakėlimo operacija uždaru būdu (per implanto ložę) *
870 € Sinuso dugno pakėlimo operacija atviru būdu (per sinuso langelį)

* - Chirurginių operacijų ir implantacijos metu gali prireikti dirbtinio kaulo ir/ar membranos (kaulo priauginimas), kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio.         
Chirurginių procedūrų kainos nurodytos su nuskausminimu.

40 € Konsultacija, gydymo plano sudarymas, dokum. pildymas (iki 30 min.), prof. pat. po gydymo
20 € Diagnostiniai modeliai
60 € Skaitmeniniai modeliai
20 € Ortolab failo konvertavimas

180 € Ortodontinė plokštelė 
25 € Ortodontinio aparato kontrolė  (plokštelė, treineris, lūpos atstūmėjas, greito plėtimo sraigtas, kilpelė)

150 € Funkcinis aparatas "MYOBRACE" / " TRAINER"

Pieninių dantų gydymas

DANTŲ GYDYMO KAINORAŠTIS

Dantų gydymas

Apnašų, konkrementų nuėmimas

Dantų balinimas

Implantacija

BURNOS CHIRURGIJOS KAINORAŠTIS *

ORTODONTINIO GYDYMO KAINORAŠTIS

Konsultacija 

Gydymas nuimamais aparatais
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50 € Ortodontinės plokštelės pataisa (kabinete, siunčiant į laboratoriją-kainaindividuali)
4 000 € Standartinis (2 žand.) *
2 900 € Lengvas (2 žand.) *
1 400 € Ypač lengvas (2 žand.) *
3 000 € Standartinis (1 žand.) *
1 900 € Lengvas (1 žand.) *
1 000 € Ypač lengvas (1 žand.) *

30 € Kontrolinis vizitas gydant kapomis
50 € Kontrolinis vizitas gydant kapomis su tarpdančių poliravimu
60 € Tvirtinimo elementų, po gydymo kapomis, nuėmimas (vieno žandikaulio)

600 € Metalinių standartinių breketų sistemos uždėjimas (1 žandikaulio)
900 € Safyrinių breketų sistemos uždėjimas 
700 € Beligatūrių (Empower, Bioquick) breketų sistemos uždėjimas (1 žandikaulio)
800 € Beligatūrių (Experience, Damon Q2) breketų sistemos uždėjimas (1 žandikaulio)
950 € Beligatūrių (Empower Clear) breketų sistemos uždėjimas (1 žandikaulio)

1 100 € Beligatūrių (Damon Clear) breketų sistemos uždėjimas (1 žandikaulio)
60 € Vienas standartinis metalinis breketas, vamzdelis, žiedas, gydant segmentiskai
70 € Vienas Empower, Bioquick, Damon Q2 breketas, gydant segmentiškai
90 € Vienas Radiance (safyriniai), Empower Clear  breketas, gydant segmentiškai
20 € Nukritusio breketo, žiedo pakartotinis uždėjimas (metaliniai, išskyrus Damon)
40 € Nukritusio breketo pakartotinis uždėjimas (Damon Q2, safyrinis, keramikinis)
50 € Breketo klijavimas prie daiginamo retinuoto danties (be breketo kainos)
30 € Ortodontinės sagutės, spygliuko ar kilpelės klijavimas (1vnt.)
20 € Tarpdančių pripoliravimas, korekcija (1-2 dantys)
50 € Lanko keitimas
55 € Lanko keitimas su papildomais elementais
30 € Pakartotinis apsilankymas aktyvacijai (1 žandikauliui, be lanko keitimo ir papildomų elementų)
40 € Pakartotinis apsilankymas aktyvacijai (1 žandikauliui, be lanko keitimo su papildomais elementais)
10 € Tarpžandikaulinės elastinės gumelės (1 pakuotė)

115 € Retencinė kapa
115 € Retencinė plokštelė
120 € Retencinis monoblokas
60 € Fiksuoto reteinerio uždėjimas / nuėmimas
80 € Breketų nuėmimas (1 žandikaulio) 

150 € Ortodontiniai implantai (1 vnt.)
250 € Mono block
450 € Twin block
300 € Forsus / Power scope
700 € Herbsto aparatas
700 € 3D spausdintas Herbsto aparatas
30 € Vainikėlių pritaikymas Herbsto aparatui
60 € Herbsto aparato / plėtiko cementavimas

120 € Herbsto aparato nuėmimas
30 € Funkcinio aparato kontrolė

150 € Veido kaukė, išorinio tempimo aparatas
60 € Vietą išlaikanti kilpelė

100 € 3D spausdinta kilpelė vietos užlaikymui
100 € Liežuvinis / gomurinis lankas
150 € Liežuvinis / gomurinis lankas su litavimo elementu
200 € 3D spausdintas liežuvinis/ gomurinis lankas 
20 € Sąkandžio pakėlimas (1-2 dantys)
20 € Alginatinis atspaudas ortodontiniam aparatui (vienam žandikauliui)
40 € Silikoninis atspaudas ortodontiniam aparatui (vienam žandikauliui)

130 € Lūpos atstūmėjas
20 € Separacija

550 € Distalizatorius (Top Jet)
250 € Greito plėtimo aparatas
360 € 3D spausdintas greito plėtimo aparatas

Konsultacija 40 € Konsultacija - gydymo plano sudarymas, dokumentacijos pildymas
35 € Laikinas platmasinis vainikėlis
20 € Laikinas užklotas
40 € Laikina laminatė
60 € Frezuotas laikinas vainikėlis
100 € Danties vainiko atstatymas su UHMW pluoštu (Ribbond Ultra)
80 € DME procedūra (subgingivalinio defekto iškėlimas virš dantenos)
300 € Bemetalės keramikos užklotas
350 € Laminatė / bemetalės keramikos vainikėlis
230 € Metalo keramikos vainikėlis
350 € Keramikos vainikėlis cirkonio oksido pagrindu
350 € Stiklo keramikos vainikėlis (E-MAX)
500 € Keramikos vainikėlis cirkonio oksido pagrindu ant implanto
150 € Laikinas vainikėlis ant implanto (būtinas dantėnų formavimui)
150 € Individuali atrama ant implanto
90 € Danties kulties atstatymas metaliniu įklotu
90 € Danties kulties atstatymas stiklo pluošto kaiščiais
100 € Kosmetinė plokštelė (plastmasinė)
350 € Išimama pilna dantų plokštelė (platmasinė)
300 € Išimama dantų plokštelė "Bre.flex" (iki 4 dantų)
435 € Išimama dantų plokštelė "Bre.flex" (5 ir daugiau dantų)
750 € Lanko atraminis protezas
100 € Lokatorių bazių bazių įstatymas į plokštelę
50 € Lokatorių gumyčių pakeitimas
80 € Plokštelės pataisa (1 elementas)
100 € Plokštelės pataisa (2 ir daugiau elementų)
80 € Plokštelės perbazavimas
20 € Diagnostiniai modeliai
15 € Danties pavaškavimas (1 vnt.)
10 € Atspaudo nuėmimas naudojant alginatą
30 € Atspaudo nuėmimas naudojant silikoną

DANTŲ PROTEZAVIMO KAINORAŠTIS

Protezavimas

* - Gydant dantų kapomis yra specialios mokėjimo sąlygos 

Gydymas nenuimamais 
aparatais

Funkciniai aparatai

Kitos procedūros / aparatai

Gydymas nuimamais aparatais

Gydymas dantų kapomis
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40 € Atspaudo nuėmimas individualaus šaukto pagalba (šaukštas įskaičiuotas)
20 € Individualus šaukštas
100 € Parafunkcinė (bruksisto) kapa
120 € Sportininko (boksininko) kapa
30 € Lietų ir metalo keramikinių vainikėlių nuėmimas 
20 € Laikino vainikėlio perbazavimas
20 € Kalto vainikėlio nuėmimas / vainikėlio pricementavimas 

10 € Dentalinė 1 vnt.
20 € Panoraminė 1 vnt.
20 € Šoninė galvos 1 vnt.
50 € Tomografinė (3D) 1 vnt.

Bendros procedūros 20 € Diagnostiniai modeliai (abiem žandikauliam)
60 € Skaitmeniniai modeliai (abiem žandikauliam)
10 € Atspaudo nuėmimas naudojant alginatą (1 žandikaulio)
30 € Atspaudo nuėmimas naudojant silikoną (1 žandikaulio)
10 € Nuskausminimas
8 € Kiekvienam apsilankymui

10 € Sudėtingom operacinėm procedūrom (pvz. implantacija), kiekvienai procedūrai

Rentgeno nuotraukos

Kainos nurodytos už 1 vnt.

Vienkartinės priemonės

Protezavimas

KITA


