
ЦЕНОРАЗПИС 
 

 

Приложение 1 към Заповед  №1/ 11.01.2022г.  

ДИАГНОСТИКА 

Преглед                                  150 лв 

Секторна рентгенография                              1 бр              20 лв 

Планиране с проект /цена за една челюст/                             500 лв 

Дигитален дизайн на усмивката                                                                                              300 лв 

Хирургичен/ рентгенов водач                                                                                                   300 лв 

Сондиране и планиране                                                                                                             500 лв 

 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

Първично пародонтално почистване и полиране                             300 лв 

Вторично пародонтално почистване, полиране                                                                   190 лв 

Флуоризиране                                                                                                                                30 лв 

Тоалет                                        90 лв 

Обучение в лична устна хигиена с ел. четка                                   50 лв 

Сюрфасаж на квадрант                                350 лв 

Сюрфасаж на секстант с хирургичен достъп                                      1500 лв 

Пародонтална пластична хирургия                         1500 лв  

Регенеративна пародонтална хирургия на зъб                                                                     700 лв 

Шиниране на пародонтално компрометирани зъби                700 лв  

 

ИЗБЕЛВАНЕ 

Избелване зъбите на двете челюсти извън кабинета               350 лв 

Клинично избелване на  зъбите                                                                                                350 лв 

 

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ 

Неусложнена екстракция                    350 лв 

Екстракция на ретиниран зъб с хирургичен достъп                                                           700 лв 

Сложна екстракция с хирургичен достъп               1500 лв 

Френектомия                     400 лв 

Кистектомия                              2000 лв 

Хистологично изследване                                                                                                          200 лв 

Синус лифт по Самърс                    500 лв 

Синус лифт                                4500 лв 

Костна регенерация на алвеоларния гребен                                                  4500 лв 

Костна регенерация / малка                                                                                         2000 лв 

Имплантиране (цената на имплантата е включена)                          1900 лв 

Заздравителна надстройка на имплант                 100 лв 

Поставяне на микроимплант                   350 лв 



Снемане на микроимплант                    100 лв 

Снемане на фрактуриран микроимплант                       350 лв  

Разкриване на имплант на квадрант                                                                              400 лв 

Разкриване на ретиниран зъб                               700 лв 

Залепяне на бутон на разкрит ретиниран зъб                                                                       300 лв 

Резекция на корена на зъб                    350 лв 

Изследване виталитет на зъб                                 30 лв 

БРУКСИЗЪМ  

Шина за бруксизъм                     250 лв  

ПРОТЕТИКА 

Клинична временна корона                                                                                                      150 лв 

Лабораторна временна корона                   500 лв 

Постоянна корона                              1800 лв 

Снемане на металокерамична  корона                                                                            100 лв 

Снемане на керамична корона                                                                                                 200 лв 

Щифтово изграждане                   300 лв 

Фасета                               1800 лв 

Инлей/ овърлей                              1800 лв 

Цяла протеза на една челюст                            1500 лв 

Пренасяне на адхезивен прототип чрез прозрачен силиконов ключ             700 лв 

/цената е за една челюст/ 

 

ИНДИВИДУАЛНО ИМПЛАНТНО СЪПОРТИРАНО ЧЕЛЮСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   

Горна челюст:                            34 400 лв 

6 имплантатни фикстури                                 11400 лв 

Провизорни  конструкции / временни/                                  5000 лв 

Керамичен мост                 18000 лв 

 

Долна челюст / вариант 1/:                 8 000 лв 

2 имплантатни фикстури  

2 заздравителни надстройки    

Траверса / ball attachment /  

Акрилна протеза    

Долна челюст /вариант 2/:                     27 100 лв 

4 имплантатни фикстури                 7600 лв 

Провизорни  конструкции /временни/                                   4500 лв 

Постоянен мост /метален скелет и композит              15000 лв      

    

ОБТУРАЦИИ  

Първи клас                                300 лв  

Втори клас                    400 лв  

Трети клас                    500 лв  


