CENIK STORITEV V SAMOPLAČNIŠKI ORTODONTSKI AMBULANTI
Storitev
Kontrola poteka ortodontskega zdravljenja
Specialistični ortodontski pregled - osnovni
Specialistični ortodontski pregled
Konzultacija pri specialistu
Ekspertiza zdravnika posameznika
Odtiskovanje zobnih lokov in izdelava študijskega
modela
Analiza študijskega modela
Analiza lokalnega rentgenskega posnetka
Analiza panoramskega rentgenskega posnetka
Analiza telerentgenskega posnetka glave in vratu
Načrt ortodontske obravnave
Odstranitev mehkih in trdih zobnih oblog - po loku
Čiščenje zobnih lokov in krtačenje – po loku
Peskanje po sektorju
Brušenje zob v artikulacijo, razbremenilno brušenje
Selektivna meziodistalna redukcija zobnih kron – po
zobu
Topikalna aplikacija fluoridov v obeh zobnih lokih
Impregnacija ali zaščita zoba – po zobu
Nesnemni retencijski lok
Snemni ortodontski aparat brez konstrukcijskega griza
do 4 elementov
Snemni ortodontski aparat na podlagi konstrukcijskega
griza do 4 elementov
Snemni ortodontski aparat brez konstrukcijskega griza
nad 5 elementov
Snemni ortodontski aparat na podlagi konstrukcijskega
griza nad 5 elementov
Pozicioner
Reparatura ortodontskega aparata – mala
Reparatura ortodontskega aparata z 2 ali več elementi
– velika
Readaptacija ortodontskega aparata
Izdelava poševne ravnine – direktna metoda

Cena v EUR
30,00
50,00
70,00
100,00
500,00
50,00
70,00
10,00
30,00
70,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
70,00
10,00
110,00
180,00
250,00
200,00
450,00
250,00
50,00
100,00
30,00
50,00

Storitev
Obrazna maska
Headgear
Obročki ali tube za fiksacijo ali rotacijo – po obročku
Labialni lok v nesnemnih konstrukcijah – po loku
Aktivni element v nesnemnih konstrukcijah – po
elementu
Lepljenje kovinskega nosilca s tehniko jedkanja – po
nosilcu
Lepljenje belega estetskega nosilca s tehniko jedkanja–
po nosilcu
Beli estetski nosilec – posamezni brez namestitve
Estetska direktna kompozitna luska po zobu
Kompozitna direktna dograditev zoba
Izdelava bradne opornice
Mastikatorne, miofunkcijske vaje
Poduk o ustni higieni
Individualna navodila in svetovanje
Fotografiranje
Bruksistična mehka opornica
Michiganska opornica
Snetje nesnemnega ortodontskega aparata
Snetje retencijskega loka
Estetski labialni lok na retencijski plošči
Estetski labialni lok na retencijski plošči - skrajšan

Cena v EUR
250,00
150,00
50,00
100,00
30,00
30,00
50,00
20,00
70,00
100,00
200,00
30,00
30,00
50,00
30,00
250,00
300,00
100,00
50,00
100,00
50,00

Cenik velja od 9.4.2018 dalje.

prim. Irena Vatovec, dr. med.
direktorica

