Árjegyzék1 | Prices1
Diagnosztika és szájhigiéné | Diagnostic & oral hygiene
Konzultáció, szájvizsgálat2 | Consultation, oral examination2

5 000,-

Digitális röntgenfelvétel – Dürr Dental VistaScan® | Digital X-Ray – Dürr Dental VistaScan®

3 000,-

Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás | Scaling and polishing

18 000,-

ZOOM!® rendelői fogfehérítés | ZOOM!® teeth whitening, chairside

80 000,-

Konzerváló fogászat és endodoncia | Conservative dentistry & endodontics
Kompozit tömések – Tokuyama®3 | Composite filling – Tokuyama®3

18-28 000,-

Gyökérkezelések – Reciproc® | Root canal treatment – Reciproc®

Eseti árképzés |
Individual pricing

Esztétika és fogpótlások | Aesthetics & prosthetics4
Fémkerámia korona | Porcelain-fused-to-metal crown

50-90 000,-

Fémmentes korona – ZirkonZahn®, e.max® | Metal-free crown – ZirkonZahn®, e.max®

80-150 000,-

Betét – Bredent®, Gradia®, e.max® | Inlay – Bredent®, Gradia®, e.max®

65-130 000,-

Szájsebészet | Dental surgery
Fogeltávolítás| Tooth extraction

9-40 000,-

Fogászati implantátum – Denti® | Dental implant – Denti®
4

180 000,-

5

Fogászati implantátum – Straumann® | Dental implant – Straumann®
4

5

240 000,-

Az árak 2016. 01. 01-től visszavonásig érvényesek. Az árak magyar forintban értendőek. A fenti lista egy kivonat, nem
tartalmazza minden szolgáltatásunkat. A kezelések ára tartalmazza a szájvizsgálat, érzéstelenítés, kofferdam izolálás és
receptírás díját. Rendelőnk nem áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP). Az árak
változtatásához való jogunkat fenntartjuk. A röntgenfelvétel(ek) kiadása az 1997. évi CLIV. és XLVII. törvény vonatkozó
rendelkezései alapján történik, melynek díja 1 000,- Ft. | Prices valid from 1st January 2016 until recall. Prices listed in
Hungarian Forints (HUF). This list is an extract, it does not contain all of our services. Price of treatment includes clinical
examination, rubber dam isolation, anesthesia and prescription. We reserve the right to change prices at anytime.
Making copy or copies of the x-ray(s) are based on the Law of 1997. CLIV. and XLVII. at the price of 1 000, - Ft.
1

2

1 éven belüli ülések esetén ingyenes. | Free of charge within 1 year from the past visit.

3

Az ár a felszínek és a tömőanyag függvényében változik. | Price change due to surfaces and filling material.

A fogpótlások ára a választott alapanyag és az elhorgonyzás függvényében változik. | Price change due to selected
material and anchorage.
4

A feltüntetett fogászati implantátum árak tartalmazzák a szájsebészeti műtétet, a fogászati implantátumot és az
általános protetikai felépítményt. | Price indicated contains surgical intervention, dental implant and basic prosthetic
head.
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