
ЦЕНОРАЗПИС
Здравно заведение:

I. Секция "Пародонтология(Превантивна терапия)" цена
1. Профилактичен преглед при стоматолог 15лв
2. Стоматологични съвети за поддържане на здравето и лечение на 
тъканите и лигавицата на устната кухина 20лв

3.1. за един зъб 10лв
3.2. за сектор от зъби 15лв
3.4 за цяло съзъбие 50лв
4. Полиране с Air Flow 30лв
5. Лечение на афти 20лв

6. Лечение на гингивити, глосити, хиалити и др. лигавични лезии 20лв

7. Терапевтичен кюретаж при възпалителни заболяване на венците 30лв
II. Секция "Терапия" цена

1. Преглед за снемане на зъбен статус и съставяне на план на лечение 20лв
2. Профилактика на кариеса - запълване на дълбоки фисури със 
силант 20лв

       * засягане на една повърхност 50лв
       * засягане на две повърхности 70лв
       * Засягане на три повърхности 90лв

4.1. за еднокоренов зъб 60лв
4.2. за двукоренов зъб 100лв
4.3. за трикоренов зъб 140лв

III. Секция "Диагностични изследвания" цена
1. Сегментна Рьо - графия 4лв
2. Панорамна Рьо - графия 18лв

IV. Секция "Ортопедично лечение" цена

1.1. Възтановяване на счупени протези и циментиране на паднали 
коронки и мостове - залепване 25лв
1.2. Възтановяване на счупени протези и циментиране на паднали 
коронки и мостове - мярка и залепване 35лв
2. Подготовка на зъб за поставяне на металокерамична коронка /без 
зъботехническата услуга/ 50лв
3. Подготовка и поставяне на металокерамичен двуопорен мост /без 
зъботехническата услуга/ 100лв
4. Подготовка, изработване и поставяне на металокерамична 
коронка /със зъботехническата услуга/ 160лв
5. Подготовка, изработване и поставяне на металокерамичен 
двуопорен мост /със зъботехническата услуга на член/ 160лв

3. Почистване на зъбен камък, плака, полиране

3. Лечение на кариеса - препариране на кавитет, подложка и обтуриране с пластичен 
материал

4. Лечение на пулпит

1. Възтановяване на счупени протези и циментиране на паднали коронки и мостове



V. Секция "Хирургична стоматология" цена

       * на еднокоренов зъб 50лв
       * на многокоренов зъб 70лв
       * на дълбокофрактуриран и разрушен зъб 80лв
2. Извършване на интраорални инцизии - един път в застрахователна 
година 50лв

3.1. Апикална остеотомия за еднокоренов зъб - един път в 
застрахователна година 70лв
3.2. Апикална остеотомия за многокоренов зъб - един път в 
застрахователна година 80лв
4. Репониране на луксация на челюстната става - един път в 
застрахователна година 40лв

VI. Секция "Анестезия" цена

1.1. Поставяне на анестезия-терминална                         10лв
1.2. Поставяне на анестезия-проводна 15лв

VII. Секция " Други услуги" цена
1. Спешно стом. лечение - включва пробиване на повърхност, 
инцизии, поставяне на лекарство и анестезия в периода на острото 
състояние 50лв
2. Физиотерапия - един курс в застрахователна година 5лв
3. Лекарствени средства за лечение на зъбите и устната кухина 10лв
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