ÁRJEGYZÉK
Érvényes: 2018. 09. 01.

Tisztelt Pácienseink!
Rendelőnkben a fogtömések és az általunk átadott fogpótlások kizárólag
szövetbarát anyagból készülnek, nagy múltú és innovatív cégek termékei
(nagyobbak közül pl.: 3M, GC, Kulzer, Dentsply Sirona, Kerr Corporation). A
fogak restaurációihoz nem használunk Hg (higany) tartalmú anyagokat és a
fogpótláshoz használt fémek nikkel- és berrilliummentesek.
Munkánkra garanciát vállalunk, melynek mértéke:
•
•
•
•
•

fogtömésekre 1 év
rögzített fogpótlásokra 2 év
kivehető fogpótlásokra 1 év
implantátumokra a Straumann cég örök garanciát vállal
ICX implantátumokra a gyártó cég 5 év garanciát vállal

A garancia feltétele a megfelelő, fogorvosaink által előírt szájhigiénia
fenntartása, a dohányzással kapcsolatos előírások betartása, az előírt, fenntartó
ínykezeléseken legalább 6 havonta történő részvétel. Két egymást követő
kontroll vizsgálat elmulasztása (6 havonta szükséges) a garancia elvesztését
vonja maga után. Elvész a garancia abban az esetben is, ha a páciens más
fogorvossal, más rendelőben az elvégzett munkánkon javítást végeztet.
A kezelések első lépése a dentálhigiénikus által végzett fogkőeltávolítás, hiszen
tiszta, fogkőmentes, gyulladásmentes szájban lehet csak esztétikailag és
funkcionálisan szép és jó munkát végezni.
Áraink tájékoztató jellegűek, orvosaink gondos vizsgálat és a diagnosztikai
eljárások kiértékelése után speciális, szakmai szempontokat figyelembe véve
adnak egyénre szabott árajánlatot, tájékoztatást a várható kockázatokról.
Köszönjük, hogy bizalmával megtiszteli rendelőnket!

Áraink változtatási jogát fenntartjuk!

VIZSGÁLAT
Vizit, konzultáció (kezelés nélkül)
Szájhigiéniás szaktanácsadás (dentálhigiénikus végzi)
Digitális röntgen felvétel
Fogászati szaktanácsadás, szájvizsgálat, röntgen kiértékelés
Kezelési terv készítése (kezelés esetén ingyenes)
Készenléti díj (24 órán belüli lemondás esetén)
Kontroll vizsgálat

12.000.5.000.3.000.-/db
15.000.25.000.10.000.6.000.-

SZÁJHIGIÉNIAI KEZELÉSEK
Komplex szájhigiéniai kezelés
(gépi fogkő eltávolítás, fogköz tisztítás, polírozás)
Polírozás
Fogkőeltávolítás és homokfúvás
Homokfúvás
Homokfúvás foganként
Nyálkahártya kezelés
Laser kezelés
Fognyaki érzékenység ecsetelése

20.000.6.000.32.000.24.000.3.000.3.000.5.000.3.000.-

FOGFEHÉRÍTÉS ÉS FOGÉKSZER
Lámpával egy ülésben
Fogfehérítés, rendelői
Fogfehérítés, otthoni készlet
Fogfehérítő sín lenyomat alapján ívenként
Gyökértömött fogak fehérítése
Fogékszer

100.000.25.000.- / 15 perc
60.000.20.000.15.000.-/alkalom/fog
15.000.-/db

BÓDÍTÁS
Bódításban végzett kezelés altató orvossal (első óra)
Utána minden megkezdett óra +

65.000.30.000.-

ESZTÉTIKAI HELYREÁLLÍTÓ FOGÁSZAT
Tömések (fényre kötő technikával):
• Esztétikus fognyaki tömés
• Frontfogak esztétikus tömése:
o egyfelszínű
o kétfelszínű
o élpótlás szilikon sablonnal
o élpótlás celluloid koronával
• Premoláris (kisörlő) fogak esztétikus tömése:
o egyfelszínű
o kétfelszínű
o többfelszínű
• Moláris (nagyörlő) fogak esztétikus tömése:
o egyfelszínű
o kétfelszínű
o többfelszínű
• Kofferdam felhelyezése
• Ideiglenes tömés
• Nyaki kopások helyreállítása fúrás nélkül
• Üvegionomer tömés (hosszútávú ideiglenes):
o egyfelszínű
o kétfelszínű
o többfelszínű

14.000.- - 18.000.18.000.25.000.38.000.30.000.20.000.23.000.26.000.24.000.28.000.30.000.5.000.5.000.12.000.18.000.22.000.25.000.-

Betétek:
• CEREC 3D kerámia inlay, onlay
70.000.• Grádia inlay, onlay
75.000.• Préskerámia inlay, onlay (E-max)
90.000.• Overlay préskerámiából (E-max)
95.000.• Arany inlay, onlay (munkadíj)
80.000.- + Au ára
o (anyagköltséget az ár nem tartalmazza,
o mindenkori Au ár szerint kerül elszámolásra)
• Arany overlay (csak munkadíj)
90.000.- + Au ára
• Direkt héj (rendelőben készített)
45.000.-

ENDODONTIAI BEAVATKOZÁSOK
(gyökérkezelések, gyökértömések)
Kofferdam izolálás

5.000.-

Frontfogak gyökérkezelése:
• gyökérkezelés
o fogbél megnyitása, tágítás, tisztítás
o gyógyszeres zárás
o ideiglenes tömés
• gyökértömés (tisztítás, szárítás, gyökértömés)

15.000.5.000.4.000.20.000.-

Premoláris (kisörlő) fogak gyökérkezelése:
• gyökérkezelés
o feltárás, tágítás, tisztítás
o gyógyszeres zárás
o ideiglenes tömés
• gyökértömés (tisztítás, szárítás, gyökértömés)
o ideiglenes tömés

22.000.6.000.4.000.24.000.6.000.-

Moláris (nagyörlő) fogak gyökérkezelése:
• gyökérkezelés
o feltárás, tágítás, tisztítás
o gyógyszeres zárás
o ideiglenes tömés
• gyökértömés (tisztítás, szárítás, gyökértömés)
o ideiglenes tömés

25.000.10.000.8.000.32.000.8.000.-

Gyökérkezelés:
• elektromos bemérés
• ultrahangos kezelés
• lézeres kezelés
Régi gyökértömés eltávolítása:
• frontfogból
• premoláris (kisörlő) fogból
• moláris (nagyörlő) fogból

6.000.6.000.6.000.-

15.000.20.000.25.000.-

MIKROSZKÓPOS KEZELÉSEK
Régi gyökértömés eltávolítása
(csatorna számától függően)

25.000-40.000.-

Gyökérkezelés (trepenálás, feltárás, elektromos bemérés, tágítás, átöblítés,
gyógyszeres zárás és ideiglenes tömés):
• egy csatornás
30.000.• kettő csatornás
40.000.• három vagy több csatornás
50.000.Kofferdam izolálása (minden esetben szükséges)

5.000.-

Gyökértömés és ideiglenes tömés:
• egy csatorna
• kettő csatorna
• három csatorna
• négy csatorna

25.000.35.000.45.000.50.000.-

Betört műszer eltávolítása

45.000.-

FOGFELÉPÍTÉS
Csonkfelépítés üvegszálas csappal / db
Parapulpais csap / db
Radix – Anker / db
Fém csapos műcsonk (fogtechnikai) / db
Zirkon gyökércsap (fogtechnikai) / db
CEREC 3D csapos fog

35.000.8.000.16.000.36.000.35.000.75.000.-

KORONÁK, HÍDAK
Fogpótlásaink készítése során szükség szerint arcíves mérést, nyílhegy
regisztrációt végzünk a munkafolyamat elején, a tökéletes funkció és az
esztétikus archarmónia elérése érdekében.
Hídlevétel koronánként
Korona vállas előkészítése foganként
Lenyomat rögzített fogpótláshoz (alsó, felső és harapás)
Koronaragasztás ideiglenes / db
Koronaragasztás végleges / db
Ideiglenes műanyag korona (rendelőben készül)
Ideiglenes műanyag korona (fogtechnikus által készül)
Öntött fém korona vagy hídtag
Fémre égetett porcelánkorona vagy hídtag és ragasztás
Öntött aranykorona vagy hídtag (munkadíj)
(anyagköltséget az ár nem tartalmazza,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
Aranyra égetett porcelánkorona vagy hídtag (munkadíj)
(anyagköltséget az ár nem tartalmazz,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
Esztétikus korona vagy hídtag, préskerámia (E-max)
Cirkónium korona vagy hídtag
Kerámia héj

4.000.3.000.20.000.3.000.5.000.9.000.18.000.40.000.55.000.45.000.- + Au

65.000.- + Au

80.000.85.000.110.000.-

Nobel Procera fogpótlások
• CAD-CAM vázas fémkerámia korona vagy hídtag
• Egyénre szabott, individuális préskerámia korona
• Egyénre szabott, individuális cirkon korona
CEREC 3D kerámia korona
CEREC fémmentes csapos műcsonk

72.000.119.000.125.000.75.000.55.000.-

KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK
Lenyomat kivehető fogpótláshoz
20.000.Egyéni kanál, funkciós lenyomatvétel
12.000.Öntött fémlemez
80.000.Öntött fémlemez rejtett elhorgonyzáshoz
85.000.Fogsor (foganként, kapcsonként, minőségtől függően)
25.000-35.000.Ideiglenes fogsor (alsó vagy felső, fogak számától független)
120.000.Merevítő háló fogsorba
50.000.Acetál kivehető fogsor (6 pótolt fog vagy kevesebb)
220.000.Acetál kivehető fogsor (6 pótolt fognál több)
270.000.Arcíves regisztrálás és artikulálás
55.000.Wax up mintázás / fog
15.000.Állcsont regisztráció támasztócsapokkal
60.000.Egyéni fogvédő (Playsafe)
Aqualizer éjszakai csikorgatás elleni rendszer
(árfolyam függő)
Harapásemelő éjjel, nappal (egyéni értékre készített)
Csikorgatás gátló, éjszakai
Horkolásgátló
Klipsz (1-2 fog pótlására)
Kompozit leplezés kombinált pótlásra
Mock-up foganként
Részleges kivehető fogsor ára egyénileg kerül kiszámításra!

55.000.30.000.- - tól
120.000.50.000.55.000.90.000.40.000.- / fog
6.000.-

REJTETT ELHORGONYZÁSOK
Teleszkóp:
• Primer korona
• Secunder korona
• Primer korona nemesfémből (munkadíj)
(anyagköltésget az ár nem tartalmazza,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
• Secunder korona nemesfémből (munkadíj)
(anyagköltséget az ár nem tartalmazza,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
• Secunder korona, galván arany (munkadíj)
(anyagköltséget az ár nem tartalmazza,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
Dolder stég + lovas
Dolder arany stég + arany lovas (munkadíj)
(anyagköltséget az ár nem tartalmazza,
mindenkori aranyár szerint számolandó)
Egyéni rögzítő elem, lengőrekesz
MK-1 tolóretesz / db
SD ROD Kugelanker Gömb / db
SD Rod Attachment Rúd / db
BREDENT- Vario-Soft vsp Profilstég / db
CEKA Attachment Nyomógombos / db
OT-Cap Gömb / db
Fém merevítő stég

35.000.30.000.40.000.

40.000.-

95.000.-

80.000.110.000.-

85.000.90.000.60.000.60.000.60.000.85.000.60.000.35.000.-

JAVÍTÁSOK, KORREKCIÓK
Fogsor alábélelése
Fogsortörés javítása
Kapocs, fog rápótlása a fogsorra / db
OT-Cap betétcsere / db
Mini implantátum gyűrűcsere / db

40.000.25.000.25.000.18.000.10.000.-

SZÁJSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK
Fogeltávolítás:
• sebészi feltárás nélkül
• sebészi feltárással
• sebészi feltárással bölcsességfog esetén
• betört fog műtéti eltávolítása
• gyökéreltávolítás
• bölcsességfogcsíra eltávolítás feltárással

20.000.28.000.36.000.32.000.16.000 – 30.000.32.000 – 45.000.-

Korona hosszabbítás
Ínyplasztika elektrokauterrel
Ajakfék, nyelvfék átvágása, kimetszése
Gyökércsúcs eltávolítása, tisztítással, retrográd gyökértöméssel
Incisió
Fogfelezés + varrat
Varrateltávolítás
Sebtoalett (alveolítis gyógyítással)
Csíkcsere, csíkeltávolítás, sebtoalett

30.000.5.000.20.000.35.000.12.000.32.000.4.000.15.000.5.000.-

GYERMEKFOGÁSZAT
Első vizsgálat, tanácsadás (maximum 1 óra)
Gyermekfogászati szájhigénés kezelés
(fogtisztítás, fogkőeltávolítás, polírozás)
Tejfog eltávolítása (érzéstelenítésben)
10.000.Tejfog elcsiszolása
6.000.Tejfog tömése (általában érzéstelenítésben)
Tejfog gyökérkezelése (érzéstelenítésben), Pulpotomia
Barázdazárás
Kibővített barázdazárás

10.000.9.000-15.000.-

10.000-15.000.15.000-18.000.10.000.12.000.-

Maradó fogak kezelése megegyezik a felnőtt fogászati kezelések árával!

FOGSZABÁLYOZÁS
Konzultáció
Lenyomatvétel, kezelési terv, fotó

5.000-20.000.25.000.-

Kivehető fogszabályozó készülékek:
Myotherápiás trainer
Bimaxilláris készülék típustól függően

50.000-55.000.60.000-85.000.-

Myclearbrace láthatatlan fogszabályozó előzetes terv lapján a szükséges sínek
számától fgg, előzetes virtuális terv 40.000.- mely a kezelés árából levonásra
kerül!
Aktiválás alkalmanként
Rögzített fogszabályozó készülékek:
Hagyományos fém készülék / állcsontonként
Hagyományos kerámia készülék / állcsontonként
ICE brackett / állcsontonként
Önzáró fém készülék / állcsontonként
Önzáró kerámia 5-5 / állcsontonként
Önzáró kerámia 3-3 / állcsontonként
Damon készülék, fém / állcsontonként
Készülék aktiválása alkalmanként
Alsó-felső rögzített készülék eltávolítása
Retainer ragasztás / állcsontonként
Mclearbrace (láthatatlan, sínes) fogszabályozó sínenként
Aktíválás alkalmanként
Orthodonciai mini implantátum behelyezése

5.000.-

135.000.190.000.210.000.150.000.220.000.190.000.230.000.10.000-15.000.40.000.35.000.35.000-50.000.10.000.30.000.-

PARODONTOLÓGIA
Konzultáció, szájhigiéniai tanácsadás (parodontológus által)
10.000.Gépi fogkő eltávolítás, fogkőtisztítás, polírozás
15.000-35.000.Parodontalis utógondozás, fenntartó kezelés
15.000.Zárt küret / fog (fogágy tisztítása feltárás nélkül)
• Quadráns
• Fogágy tisztítása feltárás nélkül, teljes száj
Nyitott küret / fog
• Quadráns

8.000-10.000.30.000.50.000.30.000.60.000.-

Gingivoplastica / fog
• Quadráns

20.000-25.000.40.000.-

Koronahosszabítás / fog

30.000-40.000.-

Occlusio korrekció (becsiszolás) / fog
• Quadráns

5.000.15.000.-

Sínezés mozgatható fogak esetén
• Kompozitos / fog
• Üvegszálas / fog
• eltávolított fog vissza sínezése / fog

8.000.10.000.15.000.-

Iny Recessio helyreállítás / fog
(segédanyag használata nélkül)
• Quadráns
• Mucograft (árfolyamtól függő)
• Alloderm (árfolyamtól függő)
Mucogingivális sebészet
• Feszesíny szélesítése
• Vestibulum mélyítés
• Frenulectomia (ajakfék eltávolítása)
• Ínyplasztika elektrokauterrel / fog

70.000-110.000.180.000.60.000.90.000.-

70.000.70.000.30.000.5.000.-

Parodontális csontsebészet
70.000.- + anyagköltség
• Bio-Oss Spong. 0,25-1 mm 0,5 g (árfolyam függő)
24.000.- -tól
• Bio-Oss Spong. 0,25-1 mm 2,0 g (árfolyam függő)
80.000.- -tól
• Bio Gide Membrán 20x25 mm (árfolyam függő)
41.000.- -tól
• Bio Gide Membrán 30x40 mm (árfolyam függő)
63.000.- -tól
• Emdogain 0,3-0,7 ml (árfolyam függő)
55.000.- -tól
Furcatiora terjedő parodontális laesiok kezelés
Gyökérresectio
Fogfelezés + varrat
Varrateltávolítás
Kontroll vizsgálat

40.000.- -tól
35.000.32.000.4.000.6.000.-

IMPLANTÁTUM
Szakmai tervezés, tanácsadás, árajánlat készítése
3D CBCT felvétel készítése (Rtg. Centrumban)
Azonnali implantációt megelőző foghúzás
ICX (Németország) implantátum műtéti behelyezése
(felépítmény nélkül)

25.000.20.000-35.000.18.000.180.000.-

Straumann (Svájc) implantátum műtéti behelyezése (felépítmény nélkül)
• SLA
220.000.• SLAactive Roxolid
245.000.IMTEC MINI implantátum (helyi kivehető fogsor rögzítése) / fog 110.000.• Matrix beépítése / db
30.000.Lenyomat
Sebészeti sablon implantációhoz
Implantátum feltárása + gyógyulási csavar, ínyformázás
ínyformázás ideiglenes koronával / db

20.000.55.000.20.000.25.000.-

Felépítmény ICX implantátumhoz
• Titánfej ragasztott fogműhöz
• Cirkonium ragasztott fogműhöz
• Átmenő csavaros felépítmény

69.000.75.000.79.000.-

Felépítmény Straumann implantátumhoz
• Titánfej ragasztott fogműhöz
• Cirkonium ragasztott fogműhöz
• Átmenő csavaros felépítmény

79.000.95.000.92.000.-

Korona vagy hídtag implantátumhoz
• Fémkerámia
• Cirkonium

59.500.85.000.-

Ideiglenes implantátumfej ICX implantátumhoz
Ideiglenes implantátumfej Straumann implantátumhoz
Nyitott Arcüregemelés (sinus lift) műtéti díj

36.000.50.000.120.000.-

Zárt arcüregemelés (arcüreg alapján beemelés csontpótlóval együtt) 60.000.Csontpótló (Cerabone, Botis – árfolyam függő) / g
Csontpótlás kollagén membránnal
Csontpótlás nem felszívódó (cytoplast) membránnal
Ideiglenes, fix vagy kivehető pótlás árajánlat szerint!

60.000.- -tól
85.000-160.000.120.000-180.000.-

