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ZOBĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS NO 01.01.2021 I. Ančs 01.01.21

Cena, Eur

     Darba vietas sagatavošana katrā apmeklējumā, kas ietver                                   
vienreizlietojamos materiālus, kā arī instrumentu trijnieku un personāla         
sagatavošanas darbus 6

      Statusa noteikšana (ievadoša informācija, dokumentu noformēšana) 7

      Ārstēšanas plāna sastādīšana 20

      Konsultācija kā vienīgā manipulācija (15.min.) 15

      Atkārtots apmeklējums ārstēšanas gaitas kontrolei 10

      Zobu digitālais RTG 8

      Koferdama izmantošana 5

      Apex lokatora izmantošana 5

      Anestēzija (viena) – virsmas 3

      Anestēzija infiltrācijas (viena karpula) Ubestesine vai Septonest 8

   Zobu plombēšana un restaurācija*
      Plombe vienā virsmā 38

      Plombe divās virsmās 42

      Plombe trijās un vairāk virsmās 48

      Viena klīniskā kroņa atjaunošana 60

      Zoba vestibulārās virsmas pārklāšana 60

      Stūra veidošanas ieskaitot incizālo malu 45

      Netieša pulpas pārklāšana ar Ca(OH) lai saglabātu apdraudētu pulpu 10

      Gaismā cietējoša odere 12

      Amalgāmas saite 5

      Stikla šķiedras tapa ( bez iecementēšanas) 12

      Stikla šķiedras tapa ar iecementēšanu 30

      IRM pagaidu plombe 20

      Pagaidu plombe 10

      Nedzīva zoba balināšana ar pagaidu slēgšanu 43

      Nedzīva zoba balināšana katrs nākamais seanss 37

      Kroņa cementēšana ar pagaidu cementu 13

      Kroņa cementēšana 30

      Adhesīvais tilts viena vienība no Helio materiāla 200

      Zoba vestibulāras malas pārklāšana 50

      Estētiska zoba kroņa atjaunošana 80

   Zoba izrotāšana
      Zoba rotas uzlikšana ar Swarowski akmentiņu 45

   Zobu kanālu ārstēšana*
      Depulpīns un kavitātes pagaidu slēgšana 32

      Vitāla ekstripācija vienam kanālam 13



      Mortālā amputācija un ekstripācija vienam kanālam 13

   Saknes kanāla mehāniska un ķīmiska apstrāde ar kanāla paplašināšanu*
      Viena saknes kanāla mehaniskā apstrāde ar kanāla paplašināšanu 22

      Viena  kanāla medakamentoza apstrāde 10

      Zoba ar nedzīvu pulpu tepanācija 10

      Sakņu kanāla aizpildīšana ar pastu 15

      Sakņu kanāla aizpildīšana ar gutaperču 25

      Kanāla pildījuma izņemšana ja pildīts ar pastu, gutaperču 20

      Kanāla pildījuma izņemšana ja pildīts ar cementu 35

      Kanāla skrūves, vai tapas izņemšana no sakņu kanāla 45

      Kanāla paplašināšana  ar Protaper (par katru kanālu) 20

   Zobu ķirurģija*
      Kustīga zoba ekstrakcija 25

      Viensakņu zoba ekstrakcija 30

      Divsakņu zoba ekstrakcija 35

      Trīssakņu zoba ekstrakcija 40

      d8 zoba ekstrakcija 55

      Sarežģīta ekstrakcija izmantojot sakņu urbšanu vai sadalīšanu 60

      Šuves uzlikšana 15

      Abcesa atvēŗšana (kā vienīgā manipulācija) 15

      Neliela ķirurģiska operācija ( bez šuvju uzlikšanas) 20

      Neliela ķirurģiska operācija ar šuves uzlikšanu 35

      Šuves noņemšana 10

      Asiņošanas apturēšana kā atsevišķs pakalpojums 15

   Zobu higiēna (bērniem līdz 18 g. bezmaksas)
      Mutes dubuma higiēna (abi žokļi) 35

      Zobu tīrīšana ar sodas smilšu strūklaku vienam žoklim 20

      Zobu tīrīšana ar sodas smilšu strūklaku abiem žokļiem 30

      Zobu higiēna +  Zobu tīrīšana ar sodas smilšu strūklaku abiem žokļiem 60

      Zobu apstrāde ar Tiefenfluoridu- fluorizācija abiem žokļiem 25

      Silanta ielikšana 1 zobam  9

      Silanta noņemšana 1 zobam 5

      Zobu balināšana ar “ZOOM” abi žokļi 180-220

* anestēzija nav iekļauta cenā


