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CONSULTATIA
CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ
Anestezie loco-regionala
Extracţie dinţi monoradiculari
Extracţie dinţi pluriradiculari (inclusiv molari de minte)
Extracţie resturi rădăcini dinţi pluriradiculari cu alveolotomie
sau premolarizare
Extracţie alveolo-plastică (regularizare creastă şi sutură)
Tratamentul hemoragiei postextracţionale
Tratamentul alveolitei postextracţionale cu chiuretaj
TRATAMENTUL PLĂGII DENTINARE
Tratamentul plăgii şi sensibilitatii dentinare(per dinte)
Tratamentul plăgii dentinare prin coafaj direct sau indirect cu
hidroxid de calciu (per dinte)
TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE
Prepararea şi obturarea definitivă a cavităţii cu compozit fotopolimerizabil
(Preţurile pot varia în funcţie de mărimea cavităţii)
Obturaţie de bază
Îndepărtarea obturaţiilor coronare
Finisarea şi lustruirea obturaţiilor
Obturatie foto in zona frontala (per dinte)
TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR PULPEI DENTARE
(PULPITE, NECROZE, GANGRENE, HIPEREMIE, PARODONTITE APICALE)
Tratamentul hiperemiei pulpare prin coafaj direct/ indirect(per dinte)
Tratamentul pulpitelor
extirpare vitală sau devitală(scos nervul) cu amputaţie devitală, inclusiv
tratamentul si obturaţia de canal (metoda clasica)
monoradiculari/pluriradiculari
extirpare vitală sau devitală(scos nervul) cu amputaţie devitală, inclusiv
tratamentul si obturaţia de canal cu motor endo VDW
dezobturare pasta de canal mono/pluriradiculari cu motor endo VDW
obturaţia (plomba) definitivă în funcţie de material şi mărimea cavităţii
(vezi CARIA SIMPLĂ)
Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare (2-3 sedinte)
Tratament mecanic, tratament medicamentos şi obturatie canal
Obturaţie definitivă (vezi CARIA SIMPLĂ)
Refacerea coronară prin dispozitive corono-radiculare (ştifturi sau şuruburi
din Au sau Ti)
plus: refacerea bontului dentar cu compozit fotopolimerizabil
Tratament endodontic sub microscop (per dinte)
Reconstituire corono-radiculara cu pivot din fibra de sticla(per dinte)
TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR PARODONŢIULUI MARGINAL
Detartraj (îndepărtat piatra),periaj profesional,tratament medicamentos şi
antiinflamator (per dinte)
Chiuretaj gingival plus tratament cu biostimulenţi (per dinte)
Airflow Prophy Jet
Chiuretaj radicular (per dinte)
Gingivoplastie sau gingivectomie(per dinte)
Electrocauterizare gingivală plus tratament medicamentos (per dinte)
Incizie abces dentar cu lamă de dren (per dinte)
Tratamentul abcesului parodontal(per dinte/şedinţă)
Imobilizare temporara cu Ever Stick Perio (fibra de sticla) (per dinte)
Imobilizarea temporarăa dinţilor mobili prin atelă acrilică (per dinte)
PROTETICA DENTARA
Coroană fizionomică acrilică
Coroană Weisser (semi-fizionomică)
Coroană Gaudent
Coroană ştanţată Wipla

50 lei
50 - 100 lei
100 - 150 lei
150 - 300 lei
100 - 250 ron
250 - 300 lei
50 - 100 lei
100 - 150 lei
50 - 100 lei
50 - 100 lei

100 - 300 lei
50 - 100 lei
50 - 80 lei
50 - 80 lei
150 - 300 lei

30 - 50 lei

100 - 300 lei
200 - 300 lei
100 - 200 lei
100 - 300 lei
200-300 lei
100 - 300 lei
100 - 250 lei
200 - 250 lei
100 - 150 lei
400-700 lei
150 - 250 lei
20 - 30 lei
50 lei
100 - 250 lei
50 - 100 lei
50 - 100 lei
50 - 100 lei
100 - 150 lei
50 - 100 lei
100 - 150 lei
50 - 100 lei
200 - 300 lei
250 - 320 lei
200 - 250 lei
200 - 250 lei

Coroană metalică Cr-Ni
Coroană semifizionomică metalo-compozit (aliaje speciale şi compozite cu
•
particule ceramice)
Coroane total fizionomice metalo-compozit(aliaje speciale şi compozite cu
•
înalt grad de particule ceramice)
• Coroana metalo-ceramica
• Coroana integral ceramica
• Fatete ceramica
• Coroana zirconiu-ceramica
• Cimentarea elementelor de agregare (coroane)(per element)
• Îndepărtat coroane (ablatie)(per coroană)
• Proteză acrilică
• Proteză elastică
• Proteză scheletată
• Căptuşire proteză totală
• Reparaţie proteză (în funcţie de linia de fractură şi numărul dinţilor)
• Înlocuire croşet proteză
• Înlocuire garnitura culise/ capsa
• Înlocuire/ adaugare dinte pe proteza (nr dintilor x 60 lei)
• Punte ramforsata cu fibra de sticla
• Dispozitiv corono-radicular metalic
• Dispozitiv corono radicular din zirconiu
• Lucrare provizorie - tehnica indirecta (de tehnician)
• Scanare digitala intraorala (per arcada)
• Lucrare provizorie - tehnica directa (in cabinet)
8 ORTODONTIE
• Consultaţie iniţială
• Întocmire dosar tratament
• Aparat ortodontic fix autoligaturat metalic (per arcadă)
• Aparat ortodontic fix autoligaturat ceramic (per arcadă)
• Şedinţă activare la fiecare 6 săptămâni
• Disjunctor
• Arc transpalatinal
• Înlocuire bracket metalic
• Arc lingual
• Miniimplant de ancoraj
• Invisalign - clin check
• Invisalign - gutiere
• Înlocuire bracket ceramic
9 IMPLANTOLOGIE
• In funcţie de situaţia clinică (per implant)
• Aditie os 0,5 gr
• Aditie os 1gr
• Membrana (din pericard) 20x20 (0,6 mm)
• Membrana (din pericard) 30x30 (0,6 mm)
• Lucrare provizorie (per dinte)
• Bont de vindecare
• Bont protetic pentru lucrare acrilica
• Bont protetic pentru lucrare definitiva (frezat)
• Bont protetic pentru lucrare definitiva din zirconiu
• Coroana metalo ceramica
• Coroana zirconiu ceramica
10 RADIOLOGIE DENTARA DIGITALA
• Radiografie retroalveolară
• Ortopantomografie
• Teleradiografie de profil
11 COSMETICA DENTARA
• Aplicare Cristal (per dinte)
•

200 - 250 lei
250 - 350 lei
350 - 400 lei
120 euro
250 - 300 euro
250 - 300 euro
250 - 300 euro
50 - 100 lei
50 - 100 lei
1000 - 1500 lei
1800 - 2500 lei
2500 - 3500 lei
200 - 400 lei
60 - 100 lei
60 lei + reparaţie
200 lei
60 lei + reparaţie
500 lei
200 lei
500 lei
200 lei/dinte
100-150 lei
150 lei/dinte
50 lei
150 lei
1800 - 2000 lei
2500 - 3000 lei
70 - 100 lei
700 lei
400 lei
70 - 100 lei
400 lei
300 lei
300 euro
2500-3000 euro
100 - 150 lei
400 - 600 euro
250 euro
500 euro
300 euro
500 euro
200 lei
100 euro
100 euro
100 euro
200 euro
600 lei
300 euro
20 - 30 lei
70 lei
80 ron
200 lei
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Albire interna (3 sedinte)(per dinte)
Albire laser
Indepartarea "Petelor de demineralizare (ICON-DMG) (pentru 1-2 dinti)
TRATAMENTE LASER BIOLASE
Albire dentara

•

Pungi parodontale
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Excizii
Decapusonari
Marire vestibul
Frenectomie
Indepartare brida
Depigmentari - per arcada
Terapia durerii la nivelul articulatiei (per sedinta)
Biostimulare
PEDODONTIE (copii)
Sigilare profilactica cu ciment ionomer de sticla (per dinte)
Sigilare profilactica cu compozit (per dinte)
Extractie dinti temporari (de lapte)
Pansament antiinflamator (Rockle's/ Ca(OH)2)
Periaj profesional

200 lei
1400 lei
500 lei
1400 lei
1200 lei/arcada
15 - 20 lei/dinte
200-400 lei
200-400 lei
500 - 600 lei/arcada
200 - 400 lei
100 - 200 lei
1000 lei
100 - 200 lei
200 lei
100 lei
150 lei
70 - 100 lei
50 - 70 lei
100 lei

Preţurile afişate pot varia în funcţie de inflaţie şi de fluctuaţia monedei naţionale în comparaţie
cu monedele europene şi cu dolarul american, care afectează preţurile materialelor şi
medicamentelor folosite în cabinetul nostru.
Modificările survenite vor fi afişate.
Pentru lucrarile protetice realizate in regim de urgenta, se percepe o suprataxa de 50% din pretul lucrarii.
Garantia pentru lucrarile protetice efectuate in cabinetul nostru este de 1 an de zile de la data realizarii,
cu conditia respectarii cu strictete a indicatiilor date de medicul stomatolog si
a prezentarii la controale periodice (gratuite) la un interval de maxim 6 luni.
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ucrarii.

